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Himlen, uddannelse
og evig lærdom
”Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem,
der elsker ham“ (1 Kor 2,9).
En poet, som frygtede døden, spurgte, hvordan en person kunne
leve ”uden med sikkerhed at vide, hvilket morgengry, hvilken død,
hvilken fordømmelse, der ventede vores bevidsthed efter graven.“ I
et digt skabte han, hvad han kaldte IFH, Instituttet for Forberedelse
for det Hinsidige. Men hvordan kan man forberede sig til det hinsidige, hvis man ikke ved, hvad der kommer til at ske med et menneske efter døden?
Heldigvis giver Bibelen os stor indsigt om emnet himlen, den nye
jord, og det liv og de lærdomme, vi vil opleve i evigheden. Som vi
har set hele dette kvartal, foregår IFH her og nu, i dette liv, og al
vores uddannelse, uanset hvilket område det drejer sig om, bør forberede os på ”det hinsidige“.
Enhver skole kan videregive en stor mængde gode oplysninger, en
masse praktisk og nyttig kundskab. Hvad gavner det et menneske at
opnå al denne kundskab, men alligevel miste det evige liv? I denne
uge skal vi se på, hvad inspiration fortæller os om den ultimative
højere uddannelse, om skolen, som fortsætter i al evighed, hvor vi
kommer til altid at lære og vokse i kundskab. I denne skole i det hinsidige kommer vi til at lære ting, som vi ikke engang kan gøre forsøg
på at forestille os her.

Ugens tekster
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·
·
·
·
·

Joh 3,16
1 Joh 5,13
1 Tim 1,16
1 Kor 13,12
Zak 13,6

SØNDAG

20. DECEMBER 2020

De dødes skæbne
I 1600-tallet grundede den franske forfatter Blaise Pascal over menneskehedens tilstand. En ting stod lysende klart for ham. Uanset,
hvor længe et menneske levede, ikke særligt længe på den tid, og
uanset, hvor godt det menneskes liv havde været – og det var det
ikke altid – kom mennesket altid til at dø.
Og det, der kom efter døden, ville vare meget, meget længere
end det korte liv her, forud for døden. For Pascal var det mest logiske, en person kunne eller burde finde ud af, derfor, hvilken skæbne
der venter de døde. Han blev forbløffet over at se mennesker, der
gejlede sig op over sådan noget som ”tab af embede eller et eller anden indbildt angreb på ens ære“, men overhovedet ikke tænkte over,
hvad der sker efter døden.
Pascal havde en pointe. Og der er ingen tvivl om, at Bibelen bruger meget tid på at tale om løftet til dem, som har fundet frelsen i
Jesus; løftet om, hvad der venter dem i fremtiden.
Hvilket håb finder vi i følgende tekster?
· Joh 6,54
· Joh 3,16

· 1 Joh 5,13
· 1 Tim 1,16

· Joh 4,14
· Joh 6,40

· Jud 21
· Tit 3,7

Evigt liv giver mening i lyset af korset; og i lyset af korset giver kun
evigt liv mening. Skulle han, som ”har skabt verden“ (Hebr 1,2), i
hvem vi lever, ånder og er (Hebr 17,28), skulle han, Gud, blive menneske og dø blot, for at vi til sidst skulle rådne op som døde dyr på
vejen?
Derfor er Det Nye Testamente fuldt af løfter om evigt liv; for kun
evigt liv garanterer genoprettelse. En million år, ja en milliard år vil
måske ikke indeholde nok tid til at kompensere for alt det onde. Kun
evigheden kan skabe balance; for det evige er altid mere end det
timelige, og vil altid være det uendeligt meget mere.
Pascal havde ret. Vores tid her er utroligt begrænset i forhold til
det, der kommer. Hvor er det tåbeligt ikke at blive rede til den evighed, der venter os.
Til eftertanke

Hvad vil du sige til et menneske, som er totalt ligeglad med, hvad
der sker efter døden? Hvordan kan du hjælpe en sådan person til at
se, hvor ulogisk en sådan indstilling er?
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MANDAG

21. DECEMBER 2020

En ny tilværelse
”Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det,
der var før, er forsvundet“ (Åb 21,4).
Hvad fortæller dette vers om, hvor totalt anderledes vores nye tilværelse kommer til at blive, en tilværelse uden død, sorg eller pine?
En kristen talte til en ven om evangeliets håb, løftet om evigt liv
gennem Jesus Kristus. Vennen reagerede negativt på hele tanken om
det. ”Evigt liv“ sagde han med et gys. ”Det er en skrækkelig tanke!
Vores 70-80 år her er slemme nok. Hvem ville ønske at forlænge det
i al evighed? Det ville være helvede.“
Vedkommende havde en vis pointe bortset fra, at han ikke forstod, at løftet om evigt liv ikke taler om en fortsættelse af dette liv
her på jorden. Hvem ville vel ønske det? I stedet fortæller Bibelen os
i løftet ovenover, at alt bliver nyt.
Hvad fortæller følgende bibeltekster om den nye tilværelse, som
kommer?
2 Pet 3,10-13
Åb 21,1-6
Til eftertanke
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Det afgørende spørgsmål for os alle er: Hvad skal der til for at få
del i denne nye tilværelse? Hvordan kommer vi dertil? Hvordan kan
vi være sikre på, at vi får del i det? Hvilke ting i vores tilværelse
kan evt. forhindre os i at få del i det, Gud har lovet os gennem
Jesus?

TIRSDAG

22. DECEMBER 2020

Og da skal vi vide
”Himmelen er en skole; dens arbejdsfelt er universet; dens lærer er
den Almægtige. En afdeling af denne skole blev oprettet i Edens
have, og når frelsesplanen har nået sin fuldendelse, vil uddannelsen
igen foregå i skolen i Edens have“ (Ellen White, Uddannelse, s. 301).
Hvis du er som de fleste mennesker, har du mange spørgsmål –
spørgsmål om synd, lidelse, sygdom, død, om hvorfor det ene skete,
hvorfor det andet skete, hvorfor så mange ting skete.
Vi har også spørgsmål om naturens verden og alle dens mysterier.
På trods af al den ufattelige fremgang, videnskaben har haft, som
hjælper os til at forstå mere om verden og universet som et hele, er
der stadigvæk meget, der ligger langt uden for vores fatteevne.
Fra de enkleste livsformer til himlen ovenover os, fra subatomare
partiklers bevægelse til de hvirvlende galakser, som er spredt ud over
universet, møder vi en virkelighed, som er langt større og dybere
end vores forstand kan fatte, og vi har meget lidt tid til selv at studere alle disse ting.
Men når man har en evighed til at studere, vil en lang række mysterier givetvis blive løst for os.
Hvad siger følgende bibeltekster om, hvad vi vil lære, når denne
triste episode med synd, lidelse og død endelig afsluttes?
1 Kor 13,12
1 Kor 4,5
Vi er blevet lovet, at vi vil blive givet en forståelse af ting, som nu er
skjult for os. Det er et fantastisk håb at have, at når vi en gang ser
og forstår det, som nu synes vanskeligt, vil vi ikke kunne gøre andet
end at prise Gud. Det afgørende for os nu er at holde fast ved vores
tro, stole på Guds løfter, leve op til det lys vi har, og holde ud indtil
enden. Og den gode nyhed er, at vi formår alt i ham, der giver os
kraft (Fil 4,13).
Til eftertanke

Hvilke store spørgsmål tynger dit sind? Hvordan kan du lære at
stole på Gud med hensyn til de ting, du ikke forstår, ligesom du
kan stole på ham med hensyn til de ting, du forstår?
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ONSDAG

23. DECEMBER 2020

Skolen i det hinsidige liv
”For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig
vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige;
det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt“ (2 Kor 4,17-18).
Hvilket håb giver denne tekst os? Hvad er mon nogle af disse
usynlige, evige ting, som venter os? Se også Åb 21,1-2; Åb 2,7;
Åb 7,14-17.
Selv om Jesu løfter er virkelige, og vores begrundelser for at tro dem
er reelle, er det en kendsgerning, at Bibelen kun giver os glimt af,
hvad der venter os. Men der er en ting, vi kan være sikre på. Det
kommer til at være fantastisk. Tænk over, hvor godt det vil være at
få del i en tilværelse, som ikke er underlagt syndens ødelæggelse!
Al vores smerte, al vores lidelse, alt det, vi her kæmper med,
skyldes synd og dens følger. Kristus kom for at rette op på alt det,
og han vil genskabe jorden, så den bliver, som Gud oprindeligt
havde tænkt, at den skulle være, før synden kom ind i verden. Det
vil faktisk blive endnu bedre; for midt i al den herlighed vil vi kunne
se arrene på Jesu hænder og fødder og huske, hvad vores frelse har
kostet.
”Når så det slør, der formørker vort syn, dér skal blive fjernet, og
vore øjne skal skue den verden af skønhed, som vi nu kun opfatter
i glimt gennem mikroskopet; når vi betragter himmelrummets herlighed, som vi nu kun gennem teleskoper udforsker i det fjerne; når
syndens fordærv er forsvundet, og hele jorden vil vise sig i ‘Herren,
vor Guds skønhed,’ hvilket område vil da ikke åbne sig for vort studium! Der kan videnskabsmanden læse beretningerne om skabelsen
og ikke opdage nogen påmindelser om syndens lov. Han kan lytte til
musikken fra naturens røster og ikke høre nogen klagelyd eller nogen
undertone af smerte. I alt det skabte kan han genkende en eneste
skrift, – se ‘Guds store navn skrevet med store bogstaver’ i det vældige himmelrum, og hverken på jorden eller i havet eller i luften er
der noget spor af det onde tilbage“ (Ellen White, Uddannelse, s.
303).
Til eftertanke
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Forsøg at forestille dig, hvordan det vil være at leve evigt i en helt
ny verden uden alt det, der gør livet her så vanskeligt. Hvordan
forestiller du dig, at det bliver? Hvad ser du især frem til?

TORSDAG

24. DECEMBER 2020

Den store lærer
Som vi har set i hele dette kvartal, var en side ved Jesu gerning her
på jorden den at være lærer. Lige fra begyndelsen af sin tjeneste underviste Jesus sine efterfølgere i sandheder om sig selv, om Faderen,
om frelse og om det håb, der venter os (se Matt 5,2; Mark 4,2; Luk
19,47; Joh 6,59).
Hvis vi læser evangelierne, vil vi hele vejen igennem finde, at Jesus underviste. Og selv nu, gennem sit ord, fortsætter Herren med
at undervise os. Og i den nye verden vil hans undervisning også fortsætte. Forestil dig, hvor anderledes det vil blive i en tilværelse uden
synd og alle dens begrænsninger.
”Spørger man ham: ’Hvad er det for sår, du har på brystet?’ svarer
han: ’Det er dem, jeg har fået i mine elskeres hus’“ (Zak 13,6).
Hvad tror du, denne tekst taler om?
”Efterhånden som evighedens år henrinder, bringer de endnu rigere
og mere herlige åbenbaringer af Gud og Kristus. Ligesom kundskaben er gradvist tiltagende, vil også kærligheden, ærefrygten og
lykken øges. Jo mere menneskene lærer om Gud, jo større beundring
får de for hans karakter. Når Jesus forklarer dem frelsens rigdomme
og beretter om de store bedrifter, der blev udført i den store strid
med Satan, vil de frelstes hjerter fyldes med endnu større hengivenhed for ham, og med endnu større fryd og glæde lader de guldharperne klinge, og titusind titusinder og tusind tusinder af stemmer
forener sig i et vældigt lovsangskor …
Den store strid er til ende. Synd og syndere er ikke mere. Hele
universet er rent. Harmoni og glæde går som et pulsslag gennem
hele det umådelige skaberværk. Fra ham, der skabte alt, strømmer
liv og lys og glæde til universets grænseløse rige. Alle ting, fra det
mindste atom til den største klode, de levende og de livløse, forkynder i deres uplettede skønhed og fuldkomne glæde, at GUD ER
KÆRLIGHED!“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 548).
Til eftertanke

Af alle de sandheder, som vi kan studere i evigheden, vil intet tryllebinde os mere end Kristi offer for os. Tænk over, hvor dybt og rigt
det vil blive at studere i al evighed. Hvordan kan vi her og nu lære
at sætte større pris på, hvad Jesus har gjort for os på korset?
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FREDAG

25. DECEMBER 2020

Til videre studium
· Ellen White, Uddannelse,”Skolen i det hinsidige liv“, s. 301-309;
Mod en bedre fremtid, ”Striden endt“, s. 536-548.
”Løven, som vi her bliver skræmt af og frygter, vil da ligge sammen
med lammet, og alt på den nye jord vil være fred og harmoni. Træerne på den nye jord vil være lige og høje, uden forkrøblinger …
Lad alt det, der er smukt i vores jordiske hjem, minde os om den
krystalklare flod og grønne enge, de vajende træer og levende kilder,
den skinnende by og de hvidklædte sangere i vores himmelske hjem
– den skønhedens verden, som ingen kunstner kan forestille sig og
ingen dødelig stemme kan beskrive. Lad din fantasi forestille sig de
frelstes hjem og husk, at det vil blive endnu herligere, end din klareste forestilling kan beskrive“ (Ellen White, Heaven, s. 133-134).
”En frygt for at få vor fremtidige arv til at virke for materiel har
fået mange til at lægge en symbolsk betydning i netop de sandheder,
der lærer os at betragte den som vort hjem. Kristus forsikrede sine
disciple, at han gik bort for at berede boliger for dem i sin fars hus.
De, der tror Guds ords lære, vil ikke være helt uvidende om den himmelske bolig… Menneskeligt sprog kan ikke beskrive de retfærdiges
belønning. Kun de, der får den at se, vil fatte den. Vor begrænsede
forstand kan ikke fatte herligheden i Guds Paradis“ (Mod en bedre
fremtid, s. 546).
Spørgsmål til
drøftelse

1. Tænk nøjere over Pascals pointe om mennesker, som er totalt
ligeglade med, hvad evigheden vil bringe. Hvorfor tror du, at
mennesker er sådan?
2. Hvorfor er håbet om evigt liv så betydningsfuldt for vores tro?
Hvorfor ville der slet ikke være noget håb uden det?
3. Tænk over alle de mysterier, som findes i naturens verden, det
være sig inden for biologi, geologi, astronomi, fysik eller kemi.
På alle områder viser det sig, at alt er meget mere indviklet, end
man oprindeligt troede. Videnskabsmænd taler fx ikke længere
om ”enkle livsformer“, for det viser sig, at selv de enkleste livsformer alligevel ikke er så enkle. Hvert nyt gennembrud og hver
ny opdagelse synes kun at åbne for endnu flere spørgsmål, som
skal besvares. Tænk over, hvordan det er med til at give os en
ide om, hvor meget vi kan lære i ”skolen i det hinsidige liv“.
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NOTER
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