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UGEN 3.-9. APRIL 2022

”Du og kvinden vil altid være fjender, ligesom dit og hendes  
afkom. Mennesket vil knuse hovedet på dig, og du vil hugge ud 
efter menneskets hæl“ (1 Mos 3,15, Bibelen 2020). 

Slangens fristelse kaster Guds skabninger ind i dødens favn. Guds 
nåde derimod retter dem op, tilgiver dem og lover dem en frelser.

Forestil dig, at du bor i et vidunderligt hus ved havet midt i et pragt-
fuldt landskab og i det bedste klima. Du har en dejlig familie og 
hyggelige venner. Du kan beskæftige dig med det, du allerbedst kan 
lide, og du har ingen bekymringer. Det er ligefrem paradisiske for-
hold – ja faktisk et liv i en varig feriemodus. Der findes kun en eller 
to restriktioner. Og på et eller andet tidspunkt bliver netop disse 
skæbnesvangre for dig … Hvorfor mon? Hvordan kunne det ske?

Historien om Adam og Evas fristelse viser, hvordan fristelse opstår, 
hvor vi mennesker har svagheder, hvad synd er, og hvad den kan 
imødegås med.

Søndag ”Har Gud virkelig sagt?“ 1 Mos 3,1-15
Mandag ”Faldet“ 1 Mos 3,6
Tirsdag Ekskurs: Jesu fristelse Matt 4,1-11
Onsdag ”Hvor er du?“ 1 Mos 3,7-13
Torsdag ”Jeg sætter fjendskab“ 1 Mos 3,14-24
Fredag Livet derefter 1 Mos 3,22-24

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

2. 2. ugeuge En fuldkommen verden 
bryder sammen
Første Mosebog 3
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SØNDAG 3. APRIL 2022

1 Mos 3,1-15

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion
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”Har Gud virkelig sagt?“

Med hvilke insinuerende påstande sætter slangen spørgsmåls-
tegn ved Gud?

Hvilken tvivl og hvilke ønsker er jeg modtagelig for?

Navnet Eden (”Fryd“) gør Guds kærlige hensigt – at give mennesket 
et liv i overflod – tydeligt. Midt i havens ro fornemmer Eva slangens 
stemme ved det forbudte træ. Dens spørgsmål til Eva skildrer Gud 
som restriktiv og misundelig. Skaberen lader til at tilbageholde af-
gørende ting for mennesker. Der sættes spørgsmålstegn ved hans 
troværdighed og gode hensigter.

I andet forsøg beroliger fristeren Eva og lover hende evigt liv. Guds 
advarsel står nu som løgn i rummet. Fristelsens højdepunkt er ud-
sigten til magt, (selv)ophøjelse og lighed med Gud. At spise af træet 
til kundskab om godt og ondt betyder at ville bestemme selv, hvad 
der er rigtigt og forkert, uafhængigt af Gud (autonomi). Ved at tvivle 
på Guds ord og karakter fjerner mennesket sig gradvist fra sin ska-
ber.

Reklamebranchen beskæftiger et væld af psykologer til at imøde-
komme eller vække alle tænkelige behov hos kunderne. På den 
måde skal dybe menneskelige længsler – efter anerkendelse, tryg-
hed, rigdom, magt osv. – skabes og (tilsyneladende) tilfredsstilles. 
Hvordan kan man som kunde effektivt værne sig mod vildledning 
og manipulation?

Også i det åndelige liv findes der fristelser, som vildleder os og 
narrer os til noget, der ved nærmere eftersyn viser sig at være fri-
sterens narreværk eller løgne. Det er vigtigt, at man erkender disse 
påvirkninger og at væbne sig imod dem.

”Undersøg mig og se på mit hjerte, Gud! Gransk mine motiver og af-
slør mine tanker! Hvis du ser, at jeg er kommet på afveje, så led mig 
tilbage til det evige livs vej“ (Sl 139,23-24, BPH).
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1 Mos 3,6

 
 Forståelse

 

 

 
 

 Anvendelse

 

 

”Faldet“

Hvilke trin fører til Evas ”fald“?

På hvilke områder oplever jeg lignende elle andre fristelser?

Hvordan reagerer jeg på dem?

Slangen leder med succes Evas opmærksomhed væk fra Gud, som 
er giveren, og mod den tiltrækkende gave. Beslutningen om at spise 
af frugten ligger hos Eva. Hun reagerer i flere trin: se, begære, tage, 
spise… Dette mønster genfindes i andre skriftsteder (sml. 1 Mos 6,2; 
2 Sam 11,2-5). Det faktum, at Jesus allerede vurderer det begærlige 
blik som utroskab (Matt 5,28), viser sanseorganernes enorme ind-
flydelse på vores handlinger.

Overtrædelsen af buddet gennem handlingen følger af den indre 
løsrivelse fra Gud (1 Joh 3,4). Ubemærket formår slangen at aflede 
Evas bevidsthed om hendes identitet som Guds datter. At tilfreds-
stille hendes behov gennem frugten syntes inden for rækkevidde, 
men i stedet for fanges hun i synd. For at overvinde den er indsigt 
og anger, fortrydelse og omvendelse, bekendelse og tilgivelse nød-
vendig (1 Joh 1,9). Der kræves et offer (Hebr 9,22).

I et partnerskab prøver forelskede og gifte mennesker at undgå det, 
der generer den anden. De lægger deres handlinger til rette efter 
det, den anden kan lide. Guds ord opmuntrer os også til at aflægge 
det, der ”adskiller“. I forholdet til Jesus skal en person ikke fremvise 
et fejlfrit liv, men kan ”vandre“ med Gud i Helligånden (1 Mos 5,22). 
”At se hen til Jesus“ (Hebr 12,1-2) bevarer dig i fristelsen.

MANDAG 4. APRIL 2022
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EKSKURS

Matt 4,1-11

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 

Jesu fristelse

Hvordan afværgede Jesus fristerens angreb?

Hvad kan jeg lære af det?

Blikket vendes fra det første menneskepars fristelse hen til Jesu 
tre fristelser i ørkenen. I begge tilfælde saboterer Satan forholdet 
mellem Gud og mennesket. Fyrre dage efter, at Gud bekræftede sin 
søns identitet ved Jesu dåb (Matt 3,17), sætter Satan spørgsmåls-
tegn ved hans identitet og prøver på at friste Jesus til at bevise, at 
han er Guds Søn. Jesu svar (Matt 4,4.7.10.) ved hjælp af Femte Mose-
bog (5 Mos 8,3; 6,16; 6,13) viser dog hans dybe forankring i Gud, hvis 
trofasthed havde bevaret Israels folk fra sult og død på den 40-årige 
ørkenvandring. Moses’ kald før indtoget i det lovede land om at for-
blive tro mod Gud var Jesu mentale ”føde“ i hans 40 dage i ørkenen. 
Jesus kommer styrket ud af fristelsen med en dybere forståelse af 
sin identitet, opgave og sin fremadrettede udfordring.

For de fleste fysiske problemer findes der midler eller metoder, som 
i det mindste kan lindre symptomerne. Men tilbøjelighed til synd er 
der ikke noget udefrakommende, der kan hjælpe imod. Også foku-
sering på ikke at ville synde svigter totalt. Den daglige beslutning for 
at følge Jesus og ønsket om at lade Kristus bo i os udgør hjørneste-
nen. Vores mål er konstant at være forbundet med Jesus. Bibelen, 
bøn, stilletid og samtaler med andre hjælper til at opretholde denne 
forbindelse.

TIRSDAG 5. APRIL 2022
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1 Mos 3,7-13

 
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 

 
 Refleksion

”Hvor er du?“

Hvordan er Adams frygt forskellig fra ærefrygt for Gud?

Hvad kan hjælpe mig med at overvinde skammen overfor Gud?

En besynderlig fornemmelse af skam kommer over menneskene – 
det mærkes, at noget i deres indre er gået i stykker (sml. 2,25). Det 
er udtryk for skam og angst på grund af deres overtrædelse, når de 
prøver på at skjule deres egen utilstrækkelighed ved at dække sig 
med figenblade og gemme sig for Gud.

Men Gud opgiver ikke mennesket. Hans middel til at nå sit mål er 
spørgsmål, som kan give menneskene indsigt i den skyld, der er for-
årsaget af deres overtrædelse (sml. 1 Mos 4,6-9). I stedet for at vise 
anger og tage ansvar reagerer Adam og Eva med at skyde skylden 
på hinanden, på slangen og endelig på Gud selv.

En fuldkommen verden ligger i ruiner. Legen er slut. Game over. 
Der er ingen vej tilbage. Enhver, der har spillet Matador, Risc eller et 
andet strategispil, og som har opbygget sit eget imperium, kender 
fornemmelsen af, at spillet lakker mod enden. Uanset om det en-
der med succes eller nederlag – tiden, planlægningen og de geniale 
ting, man har skabt, er borte. Hvor meget tungere må tabet have 
været for Adam og Eva, da synd og død kom ind i verden. ”I den 
visnende blomst og det faldende blad var Adam og hans hustru 
vidne til de første tegn på forfald. De blev levende erindret om den 
barske kendsgerning, at alt, hvad der lever, må dø“ (Ellen White, Ud-
dannelse, Dansk Bogforlag, s. 26). Synd er ikke noget harmløst spil. 
Selvom også al synd har følger, opgiver Gud ikke en eneste synder.

”Hele verden bliver ny, når Gud tilgiver synd“ (Martin Luther).

ONSDAG 6. APRIL 2022
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1 Mos 3,14-24

 
 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 

”Jeg vil sætte fjendskab“

Hvilke vidtrækkende følger af synden skildres her?

Hvor ser jeg mig selv i denne opremsning?

Det bebudede fjendskab vedrører først og fremmest forholdet 
mellem menneske og slange, men i Skriftens sammenhæng også 
til kvindens afkom og dem, der følger fristeren. Udtrykket afkom i 
ental kan også referere til en enkelt person (jf. Gal 3,16). Udsagns-
ordet at knuse, som her optræder to gange (knuse hovedet - knuse 
hælen), antyder en kamp på liv og død mellem slangen og afkom-
met. Det er Bibelens første messianske løfte, som viser hen til Jesus 
Kristus. På korset blev Satans magt brudt og dommen beseglet (Åb 
12,7-11). Slangen og marken forbandes, men Gud forbander ikke 
menneskene.

I retspraksis er en frifindelse en bekræftelse af uskyldsformodnin-
gen ved en domstol. Vi er ikke uskyldige over for Gud, men dømte 
– og retfærdiggøres alligevel (Rom 3,19), fordi Jesus tog vores død på 
sig (6,23a) synden inklusive (3,25). Vi erklæres for retfærdige (Rom 
5,19). Paulus sammenligner Adams fald med Jesu retfærdiggørelse 
og slutter deraf: ”Men da synden blev større, blev Guds nåde endnu 
større“ (Rom 5,20 BPH).

TORSDAG 7. APRIL 2022
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 1 Mos 3,22-24
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Livet derefter

Hvad betyder tabet af Edens Have for menneskene?

Hvordan påvirker Guds adfærd over for Adam og Eva i Første  
Mosebog 3 min omgang med andre?

Edens Have var mødestedet mellem Gud og mennesket. Teologer 
peger på en række sproglige paralleller mellem Edens have og ta-
bernaklet som Guds helligdom. Eksempler på dette er for det første 
Guds vandring midt i haven hhv. gennem tabernaklet midt blandt 
folket (1 Mos 3,8; 3 Mos 26,12; 5 Mos 23,15; 2 Sam 7,6 –7), for det an-
det, de trin af hellighed, der vises i forgården, i det hellige og i det al-
lerhelligste, som igen kan sammenlignes med jorden, Edens have og 
havens midte. Adam og Eva mistede ikke kun deres hjem, men også 
deres intime mødested med Gud. Men i Kristus skulle relationen til 
Gud opleves igen på en helt ny måde.

De første mennesker tvivlede på Guds visdom og kærlighed og be-
sluttede sig for at leve efter deres egen vilje. De overtræder hans 
bud. Og alligevel giver Gud dem en ny begyndelse med Jesus Kristus 
som frelser efter sit løfte.

FREDAG 8. APRIL 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvad mener I om følgende udsagn:  
”Ret dit blik ikke på gaven, men på giveren.“

Hvad taler for og hvad imod denne tanke?

  1 Mos 3,1-6
I hvor høj grad er vi mennesker de overrumplede ofre for en  
fristelse, som vi har svært ved at modstå?

Adskillelsen fra Gud sker gradvis. Hvornår sker det egentlige  
brud i forholdet til ham? Hvilken indflydelse har vi selv på det?

Hvad får folk til at ville leve uafhængigt af Gud?

Hvilke eksempler på mennesker kan du komme i tanke om,  
der forblev stærke i fristelsen? Hvad hjalp dem?

  1 Mos 3,7-15
Hvorfor gemmer Adam og Eva sig for Gud? 
Hvordan omgås I skyld og skam? 
Hvad hjælper mod at placere skylden hos andre?

I hvor høj grad er frygt for Gud berettiget? 
Hvordan kan vi undslippe denne kvide og hjælpe andre ud af 
samme?

  1 Mos 3,16-24
Følgerne af syndefaldet er mangfoldige og varige. Skal vi bare 
leve med det, eller må vi også forsvare os imod det (f.eks.  
smertefri fødsel, partnerskab mellem kønnene, ukrudts- 
bekæmpelse/gødning)?

DIALOG TIL SABBATTEN 9. APRIL 2022


