
1
”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden“ (1 Mos 1,1).

Første Mosebog og dermed hele Bibelen begynder med, at Gud 
skaber. Dette er meget vigtigt, for det betyder, at vores skabelse 
markerer begyndelsen på menneskelig og bibelsk historie. Dette 
indebærer, at skabelsesberetningen i Første Mosebog har den 
samme historiske sandfærdighed som andre begivenheder i men-
neskelig og bibelsk historie.

De to skabelsestekster i Første Mosebog kapitel 1 og 2 indeholder 
lærdomme om Gud og menneskeheden. I vores studium i denne 
uge vil vi komme til bedre at forstå den dybe mening med den 
syvende dag som sabbat. Vi vil tænke over, hvad det betyder, at 
Gud skabte menneskene i sit billede, men også af jordens muld. Vi 
kommer til at blive fascineret af hensigten med træet til kundskab 
om godt og ondt og dets forbindelse med livets træ.

Den allervigtigste lærdom i de bibelske beretninger om begyn-
delsen er lærdom om nåde. Vores eksistens skyldes helt og alene 
nåde. Gud skabte himlen og jorden, for menneskene var til stede. 
På samme måde, som vores skabelse er en gave fra Gud, er vores 
frelse det også. Og det er tankevækkende, at begge begreber, 
både skabelse og frelse, er indeholdt i det fjerde bud om sabbat-
ten på den syvende dag.

· Sl 100,1-3
· 1 Mos 1-2
· 2 Mos 20,8-11
· 2 Mos 40,33
· Matt 25,14-30
· Matt 19,7-9

6

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Skabelsen

TIL SABBATTEN | 2. APRIL 20221



7

SØNDAG

 Sl 100,1-3

 

Til eftertanke

27. MARTS 2022

SKABELSENS GUD

Hvordan er menneskets respons til skabelsens Gud, og hvorfor?

I Første Mosebog 1 er det første budskab i skabelsesberetningen 
”Gud“. Vi hører det allerede i oversættelsen: ”I begyndelsen skabte 
Gud“ (1 Mos 1,1). I den første linje (1 Mos 1,1) er ordet ”Gud“ place-
ret i midten af verset og understreges af det stærkeste eftertryk i 
den liturgiske tradition. Skabelsesteksten begynder altså med en 
fremhævelse af Gud, skabelsens ophav.

Første Mosebog begynder faktisk med to forskellige præsen-
tationer af Gud. Den første skabelsesgengivelse (1 Mos 1,1-2,4a) 
præsenterer Gud som uendeligt langt fra menneskene, som den 
ophøjede Gud, Elohim, hvis navn fortæller om Guds overherre-
dømme.

Den anden skabelsesgengivelse (1 Mos 2,4b-25) præsenterer 
Gud som nær og personlig, som den iboende Gud Jahve, hvis navn 
mange tror betegner nærhed og personforhold. Skabelsesteksten 
som et hele er altså en indirekte appel om at tilbede Gud, at være 
klar over Guds umådelige storhed og magt, men samtidigt er-
kende vores afhængighed af ham, fordi han skabte os. ”Ham hører 
vi til“ (Sl 100,3). Derfor associerer mange af Salmerne tilbedelse 
med skabelsen (Sl 95,1-7; Sl 139,13-14; sml. Åb 14,7).

Denne tosidige opfattelse af en Gud, som både er majestætisk 
og mægtig, og som også er nær og kærlig og ønsker at stå i et per-
sonligt forhold til os, indeholder en vigtig pointe om, hvordan vi 
skal henvende os til Gud i tilbedelse. Ærefrygt og ærbødighed går 
hånd i hånd med glæde og visheden om Gud nærvær, tilgivelse og 
kærlighed (se Sl 2,11-12a). Selv rækkefølgen af de to præsentatio-
ner af Gud har betydning: oplevelsen af Guds nærhed og intimite-
ten i hans nærværelse kommer efter oplevelsen af Guds afstand. 
Kun når vi har indset Guds storhed, kan vi sætte pris på hans nåde 
og med ærefrygt glæde os over hans fantastiske og kærlige tilste-
deværelse i vores liv.

Tænk over Guds uendelige storhed og hans nærvær. Han opret-
holder universet, og alligevel kan han være nær hver eneste af 
os. Hvad er enestående ved denne sandhed?
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MANDAG

1 Mos 1,4.10. 
12.18.21.25.31

1 Mos 2,1-3

 

Til eftertanke

28. MARTS 2022

SKABELSEN

Hvilken betydning har omkvædet ”Gud så, at det var godt“ i  
den første skabelsesberetning? Hvad er den underforståede 
lærdom, i skabelsens afslutning?

På hvert trin af skabelsesberetningen vurderer Gud sit arbejde til 
at være tov, ”godt“. Den generelle opfattelse er, at dette tillægsord 
betyder, at Guds arbejde med at skabe var vellykket, og at Guds 
observation af, at ”det var godt“, betyder, at ”det fungerede“. Lyset 
lyste (1 Mos 1,4). Planterne gav frugt (1 Mos 1,12), osv.

Men dette ord henviste til mere end en funktions effektivitet. 
Det hebraiske ord tov bruges også i Bibelen til at udtrykke en 
æstetisk påskønnelse af noget smukt (1 Mos 24,16). Det bruges 
også som en modsætning til ondt (1 Mos 2,9), som forbindes med 
død (1 Mos 2,17).

Sætningen ”det var godt“ betyder, at skaberværket fungerede 
godt, at det var smukt og fuldkomment, og at der ikke var noget 
ondt i det. Verden var ”endnu ikke“ som vores verden påvirket af 
synd og død. Denne tanke bekræftes i introduktionen til den an-
den skabelsesberetning (se 1 Mos 2,5).

Denne beskrivelse af skabelsen modsiger radikalt udviklingste-
orierne, som dogmatisk påstår, at verden formede sig selv grad-
vist gennem en række tilfældige begivenheder, der havde sit ud-
gangspunkt i en underordnet og er endt i en overordnet tilstand.

I modsætning dertil bekræfter den bibelske forfatter, at Gud 
forsætligt og pludseligt skabt verden (1 Mos 1,1). Der var intet til-
fældigt eller chancepræget ved noget af det. Verden blev ikke til af 
sig selv, men kun som et resultat af Guds vilje og ord (1 Mos 1,3). 
Udsagnsordet bara’, ”at skabe“, som i 1 Mos 1 som oversættes ”i 
begyndelsen skabte Gud himlen og jorden“, findes kun, hvor Gud 
er grundled, og det angiver pludselighed: Gud talte, og det skete.

Skabelsesteksten fortæller os, at ”alt“ var blevet skabt (1 Mos 
1,31), og ifølge Skaberen selv blev det vurderet som ”godt“ (1 Mos 
1,31). 1 Mos 1,1 proklamerer selve begivenheden, himlens og jor-
dens skabelse. Og 1 Mos 2,1 proklamerer, at begivenheden var 
afsluttet. Og det blev alt sammen fuldført, sabbatten indbefattet, 
på syv dage.

Hvorfor gør ideen om milliarder af års udvikling skabelsesberet-
ningen i Første Mosebog meningsløs? Hvorfor kan disse to syns-
punkter ikke på nogen måde forenes?
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 1 Mos 2,2-3
2 Mos 20,8-11

Til eftertanke

29. MARTS 2022

SABBATTEN

Hvorfor er der en forbindelse mellem sabbatten på den syvende 
dag og skabelsen? Hvilken betydning har denne forbindelse for, 
hvordan vi holder sabbatten?

Det er netop, fordi ”Gud var færdig“ med sit arbejde med at skabe, 
at han indstiftede sabbatten. Den syvende dag som sabbat er der-
for et udtryk for vores tro på, at Gud på den dag var færdig med sit 
arbejde, ”da han skabte“ og så, ”hvor godt det var“. At holde sabbat-
ten betyder at tilslutte sig Gud: ligesom ham erkender vi værdien af 
og skønheden i hans skaberværk.

Vi kan hvile fra vores arbejde, ligesom Gud hvilede fra sit. Sab-
batshelligholdelse betyder at sige ja til Guds ”meget gode“ ska-
berværk, som indbefatter vores fysiske legemer. I modsætning til 
mange af både oldtidens og den moderne tids anskuelser, er der 
intet i Skriften, hverken i Det Gamle eller i Det Nye Testamente, 
der ser ned på legemet eller betragter det som dårligt eller ondt. 
En sådan opfattelse er hedensk, ikke bibelsk. Sabbatsholdere er 
taknemlige for hele Guds skaberværk. Derfor kan de nyde skaber-
værket, og derfor har de omsorg for det.

Sabbatten er som den første ”afslutning“ på menneskenes 
historie også et tegn på håb for den lidende menneskehed og for 
hele verdens klage og nød. Det er interessant, at udtrykket ”blev 
fuldendt“ (1 Mos 2,1) bruges igen i forbindelse med fuldførelsen af 
helligdommen (2 Mos 40,33), og igen ved afslutningen af opførel-
sen af Salomos tempel (1 Kong 7,40-51). I begge disse situationer 
var folket blevet undervist om evangeliet og frelsen.

Efter syndefaldet peger sabbatten på frelsens mirakel, som kun 
vil ske gennem nyskabelsens mirakel (Es 65,17; Åb 21,1). Sabbat-
ten er ved afslutningen af vores menneskelige uge et tegn på, at 
denne verdens lidelser og prøvelser også vil få en ende.

Dette er begrundelsen for, at Jesus valgte sabbatten som 
den mest passende dag til at helbrede de syge (Luk 13,13-16). I 
modsætning til de traditioner, som de jødiske ledere var fanget i, 
pegede Jesus ved at helbrede på sabbatten frem til den tid, hvor 
al smerte, al lidelse, al død vil være forbi. Hver sabbat minder os 
derfor om vores håb om frelse.

Hvordan kan vi ved at hvile på sabbatsdagen opleve den ro og 
frelse, som vi har i Jesus, og som vil blive endeligt opfyldt ved  
skabelsen af en ny himmel og en ny jord?

TIRSDAG
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 1 Mos 1,26-29
1 Mos 2,7

 

30. MARTS 2022

MENNESKETS SKABELSE

Skabelsen af mennesket er i gengivelsen i Første Mosebog Guds 
sidste handling i skabelsen. Mennesket er kulminationen på hele 
jordens skabelse og hensigten med, at jorden blev skabt.

Hvilken forbindelse er der mellem disse to forskellige versioner 
med hensyn til menneskehedens skabelse?

At Gud har skabt mennesket i sit billede er en af de stærkeste 
påstande i Bibelen. Kun menneskene er skabt i Guds billede. 
”Gud skabte alle slags vilde dyr“ (1 Mos 1,25), men han skabte kun 
”mennesket i sit billede“ (1 Mos 1,27). Dette udtryk er ofte blevet 
begrænset til menneskets åndelige natur. Dermed tænker man fx 
på den administrative funktion, mennesket har som Guds repræ-
sentant, eller den åndelige funktion, som viser sig i vores forhold 
til Gud og til hinanden.

Selv om disse synsvinkler er korrekte, mangler de den vigtige 
fysiske virkelighed ved denne skabelse i Guds billede. Begge di-
mensioner er faktisk indbefattet i de to udtryk ”billede“ og ”ligner“, 
som beskriver processen i 1 Mos 1,26. Det hebraiske ord tselem, 
”billede“, henviser til det fysiske legemes konkrete form, og ordet 
demut, ”ligner“, henviser til abstrakte egenskaber, der kan sam-
menlignes med den guddommelige person.

Den hebraiske tanke om ”i Guds billede“ bør derfor opfattes 
i lyset af det bibelske menneskesyn, hvor mennesket ses i sin 
helhed. Bibelteksten bekræfter, at enkeltmennesker, ”mand og 
kvinde“, blev skabt i Guds billede både fysisk og åndeligt. Ellen 
White giver en klar kommentar: ”Da Adam kom fra Skaberens 
hånd, lignede han sin Skaber i legemlig, sjælelig og åndelig hen- 
seende“ (Uddannelse, s. 15).

Denne helhedsopfattelse af begrebet ”Guds billede“, hvor det 
fysiske legeme er medregnet, bliver faktisk bekræftet i den anden 
skabelsesberetning, som siger, at ”mennesket blev et levende 
væsen“ (1 Mos 2,7, nefesh) som et resultat af to guddommelige 
handlinger: Gud ”formede“, og Gud ”blæste“. Læg mærke til, at 
”livsånde“, der ofte opfattes som en henvisning til en åndelige 
dimension, er nært knyttet til den biologiske evne til at trække 
vejret, den del af mennesket, som blev formet af jord. Det er 
”livsånde“, det vil sige ånde (åndeligt) og liv (fysisk).

Senere foretager Gud en tredje handling, denne gang for at 
skabe en kvinde fra mandens krop (1 Mos 2,21-22). Det understre-
ger, at hun er af samme natur som manden.

ONSDAG
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 1 Mos 2,15-17

 

Til eftertanke

31. MARTS 2022

MENNESKETS OPGAVE

Ligeså snart Gud havde skabt den første mand, gav han ham tre 
gaver: Edens have, føde og kvinden (1 Mos 2,8.16.22).

Hvad er menneskets opgave i forhold til skaberværket og til 
Gud? Hvilken forbindelse er der mellem disse to opgaver?

Menneskets første opgave har at gøre med de naturlige omgivel-
ser, som Gud havde placeret ham i: ”dyrke og vogte“ haven (1 Mos 
2,15). Udsagnsordet ’avad, ”dyrke“, er en henvisning til arbejde. 
Det er ikke nok at modtage gaven. Vi skal arbejde med den og får 
den til at give resultater. Det er en lektie, som Jesus kommer til at 
gentage i sin lignelse om talenterne (Matt 25,14-30). Udsagnsordet 
shamar, ”vogte“, indbefatter ansvaret for at tage vare på det, der 
er modtaget.

Den anden opgave handler om mad. Vi må huske, at det var 
Gud, der gav det til menneskene (1 Mos 1,29). Gud sagde også til 
mennesket: ”Du må spise af alle træerne i haven“ (1 Mos 2,16). 
Menneskene skabte ikke træerne og heller ikke maden på dem. De 
var en gave, en nådegave.

Men der gives også en befaling. De skulle modtage og glæde sig 
over Guds rundhåndede gave ”af alle træerne“. Men som en del 
af denne nåde tilføjede Gud en begrænsning. Der var et bestemt 
træ, de ikke måtte spise af. At nyde uden nogen begrænsninger vil 
medføre død. Dette princip fandtes allerede i Edens have, og på 
mange områder findes det stadigvæk i dag.

Mandens tredje opgave handlede om kvinden, Guds tredje 
gave: ”Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin 
hustru“ (1 Mos 2,24). Denne usædvanlige udtalelse er et stærkt 
udtryk, som understreger menneskenes ansvar overfor ægteska-
bets pagt og hensigten med at blive ”ét kød“, det vil sige én person 
(sml. med Matt 19,7-9).

Begrundelsen for, at det er manden og ikke kvinden, som skulle 
forlade sine forældre, kan skyldes den bibelske generiske brug af 
hankønsformen. Så måske gælder befalingen også for kvinden. 
Uanset indbefatter ægteskabsbåndet, som er en gave fra Gud, 
også et menneskeligt ansvar, når gaven er modtaget, et ansvar, 
som det påhviler både manden og kvinden trofast at opfylde.

Tænk over alt det, Gud har givet dig. Hvilket ansvar har du for 
alt det, du er blevet givet?

TORSDAG
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TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Uddannelse, ”Videnskaben og Bibelen“, s. 128-129; 
The Story of Redemption, ”The Creation“, s. 21-22.

”Eftersom naturens bog og åbenbaringens bog er præget af den 
samme mesters tanker, kan de ikke undgå at være i harmoni med 
hinanden. På forskellige måder og på et forskelligt sprog er de 
vidnesbyrd om de samme store sandheder. Videnskaben opdager 
stadig nye undere; men dens forsken medfører intet, som, hvis det 
bliver forstået på rette måde, kommer i modstrid med den gud-
dommelige åbenbaring. Naturens bog og det skrevne ord kaster 
lys over hinanden. De får os til at kende Gud bedre ved at lære os 
noget om de love, efter hvilke han handler.

Slutninger, der med urette bliver draget efter, hvad man har 
opdaget i naturen, har imidlertid ført til en formodet uoverens-
stemmelse mellem videnskaben og det åbenbarede ord; og under 
bestræbelserne for atter at tilvejebringe harmoni er der blevet 
indført fortolkninger af Skriften, som undergraver og ødelægger 
kraften i Guds ord. Man har ment, at geologien modsagde den 
bogstavelige udlægning af den mosaiske skabelsesberetning. Det 
hævdes, at der krævedes millioner af år til jordens udvikling fra 
kaos, og for at tilpasse Bibelen efter denne videnskabelige for-
modede afsløring har man antaget, at skabelsens dage har været 
uhyre langvarige og ikke skarpt afgrænsede perioder, der strakte 
sig over tusinder eller endog millioner af år.

Det er ganske upåkrævet at drage den slags slutninger. Bibe-
lens beretning er i overensstemmelse med sig selv og med, hvad 
naturen lærer os“ (Ellen White, Uddannelse, s. 128-129).

1. Hvordan påvirker det vores tro, hvis vi antager, at Bibelens 
beretninger om begyndelsen er uden baggrund i historisk 
virkelighed, men udelukkende legender med åndelige lær-
domme til formål? Ved vi, om den bibelske forfatter antog 
beretningerne som ”historiske“? Hvad siger Jesus om det?

2. Hvad lærer skabelsesberetningen os om menneskenes for-
valtning af jorden? Kan vi være gode forvaltere uden at sætte 
skabningen i fokus i stedet for Skaberen (se Rom 1,25)?

3. Hvordan kan skabelsens skønhed, majestæt og undere tale til 
os om Guds godhed og magt, på trods af ødelæggelse og død?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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