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”Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: ‘Elí, Elí! lemá 
sabaktáni?’ – det betyder: ‘Min Gud, min Gud! Hvorfor har du 
forladt mig?’“ (Matt 27,46).

Hver gang vi ser på emnet lidelse, må vi overveje, hvordan synd 
og lidelse opstod. Gennem guddommelig åbenbaring har vi gode 
svar: Det skete, fordi frie væsener misbrugte den frihed, som Gud 
havde givet dem. Det fører til et andet spørgsmål: Vidste Gud på 
forhånd, at disse væsener ville falde? Ja, men det er tydeligt, at 
han mente, at det, som C.S. Lewis skrev, ”var risikoen værd“.

Risikoen værd? For hvem? For os, mens Gud sidder i himlen på sin 
trone? Egentlig ikke. Frihed for alle hans intelligente skabninger 
var et så urørligt princip, at frem for at nægte os frihed valgte Gud 
selv at bære de lidelser, som er en følge af vores misbrug af denne 
frihed. Denne lidelse ser vi i Jesu liv og død, hvor han som menne-
ske blev udsat for lidelse og derved skabte en forbindelse mellem 
himmel og jord, som vil vare i al evighed.

Hvad led Kristus for vores skyld? Hvad kan vi lære fra hans  
lidelser?

· Luk 2,7.22-24
· Matt 2,1-18
· Joh 8,58-59
· Luk 22,41-44
· Matt 27,51-52
· Rom 6,23
· Tit 1,2
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SØNDAG

 Luk 2,7. 22-24
 Matt 2,1-18

 

Joh 1,46

Til eftertanke

18. SEPTEMBER 2022

JESU BARNDOM OG UNGDOM

Bibelen siger ikke meget om de første år af Jesu liv. Men nogle få 
vers fortæller os noget om de forhold og den verden, hvori Frelse-
ren blev født.

Hvad ser vi i disse vers, som giver os en indikation af, hvordan 
Jesu liv var helt fra begyndelsen (se også 3 Mos 12,6-8)?

Jesus var selvfølgelig ikke det første menneske, som levede i fat-
tigdom, eller som blev udsat for, at nogen ønskede at slå ham ihjel 
lige fra begyndelsen. Men der er et andet element, som hjælper os 
til at forstå, hvor enestående den lidelse var, som Jesus blev udsat 
for, helt fra han var lille.

Teksten antyder, hvad historien bekræfter, at Nazaret havde 
et tvivlsomt ry. Hvordan kan det hjælpe os til bedre at forstå, 
hvilke lidelser den unge Jesus blev udsat for?

Bortset fra Adam og Eva før syndefaldet var Jesus den eneste 
syndfri person, som har levet på jorden. I sin renhed og syndfri-
hed var han omsluttet af en verden af synd. Det må have været en 
sand tortur for ham, også som barn, at hans rene sjæl hele tiden 
var i kontakt med synd. Selv i vores hårdhed på grund af synd 
viger vi ofte tilbage fra at blive udsat for synd og ondskab, som 
vi finder afskyelig. Forestil dig, hvordan det må have været for 
Kristus, hvis sjæl var ren, som ikke i det hele taget var besmittet af 
synd. Tænk over den store kontrast mellem ham og dem, han var 
omgivet af. Det må have været umådelig smertefuldt for ham.

Spørg dig selv: ”Hvor følsom er jeg over for den synd, som findes 
over alt omkring mig? Generer det mig, eller er jeg blevet hær-
det mod den?“ Hvis du er blevet hærdet, kan det så skyldes de 
ting, du læser, ser eller gør?



106

MANDAG

 Matt 12,22-24
 Luk 4,21-30
 Joh 8,58-59

 

 Matt 23,37

Til eftertanke

19. SEPTEMBER 2022

FORAGTET OG OPGIVET AF MENNESKER

Mens du læser, så husk på, at Jesus var guddommelig, himlens 
og jordens skaber, som frivilligt kom for at give sig selv som et 
offer for verdens synd. Hvordan er disse vers med til at fremme 
vores forståelse af den lidelse, som Jesus gennemgik her på  
jorden?

Jesu liv, gerninger og undervisning blev hele tiden misforstået 
både af folkets ledere og også af almindelige mennesker. Det førte 
til, at han blev afvist og lagt for had af de mennesker, han kom 
for at frelse. På en måde må det have været som en forælder, der 
ser sit vildfarne barn i behov for hjælp, og selv om forælderen er 
villig til at give alt for sit barn, afviser barnet forælderen og udviser 
foragt mod måske den eneste person, som kan redde barnet fra 
total ødelæggelse. Det var, hvad Jesus mødte, mens han var her på 
jorden. Det må have været umådelig smertefuldt for ham.

Hvad fortæller dette vers om, hvad Jesus følte over at blive af-
vist? Var han ked af det på egne vegne, som vi så ofte er det, når 
vi bliver afvist, eller var der en anden grund?

Vi har nok alle oplevet smerten ved at blive afvist, og måske lig-
nede vores smerte Kristi smerte i, at den var uselvisk. Vi var kede 
af det, ikke fordi vi blev afvist, men på grund af, hvad den afvis-
ning ville betyde for den, som afviste os. Måske er det en, vi holder 
meget af, som nægter at modtage frelsen i Jesus Kristus. Forestil 
dig, hvordan det må have været for Jesus, som var klar over, hvad 
han skulle gennemgå for at frelse sine medmennesker, og samti-
digt var klar over, hvad følgerne af deres afvisning ville blive.

”Det var på grund af sin uskyld, at han [Kristus] følte Satans an-
greb så stærkt“ (Ellen White, Selected Messages, 3. bd., s. 129).

Hvad kan du lære af Kristus, som kan hjælpe dig til bedre at 
møde smerte og afvisning? Hvad viser hans eksempel? Hvordan 
kan du bruge det i dit eget liv?
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 Matt 26,39
 Mark 14,33-36

Luk 22,41-44

Til eftertanke

20. SEPTEMBER 2022

JESUS I GETSEMANE

”... og sagde til dem: ‘Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og 
våg!’“ (Mark 14,34).

Hvad Jesus end måtte lide i de 33 år, han var her på jorden, kan intet 
sammenlignes med det, han begyndte at blive udsat for i de sidste 
timer inden korset. Fra evighed (Ef 1,1-4; 2 Tim 1,8-9; Tit 1,1-2) var 
Jesu offer for verdens synd planlagt, og nu gik det hele i opfyldelse.

Hvad fortæller disse tre tekster om Kristi lidelser i Getsemane?

”Han gik et lille stykke bort fra dem – men ikke længere end at de 
både kunne se og høre ham – og kastede sig ned på jorden. Han 
følte, at synden skilte ham fra hans Far. Svælget var så stort, så 
mørkt og så dybt, at hans sjæl gyste over det. Han måtte ikke bruge 
sin guddomsmagt til at slippe for denne sjælekamp. Som menneske 
måtte han lide under følgerne af menneskets synd. Som menneske 
måtte han udholde Guds vrede over synderne.

Kristus befandt sig nu i en situation, der var vidt forskellig fra, 
hvad han tidligere havde prøvet. Den kan bedst beskrives med 
profetens ord: ‘Vågn op, sværd! imod min hyrde, mod den mand, 
der står mig nær, siger Hærskarers Herre’ (Zak 13,7). Som stedfor-
træder og garant for den syndige menneskehed led Kristus under 
den guddommelige retfærdighed. Han så, hvad retfærdighed be-
tyder. Hidtil var han gået i forbøn for andre; nu længtes han efter 
en til at gå i forbøn for sig selv“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 603-604).

Mediter over det, der skete for Jesus i Getsemane. Verdens synd 
begyndte at falde på ham. Forestil dig, hvordan det må have væ-
ret. Aldrig er noget menneske, hverken før eller senere, blevet 
kaldet til at gennemgå noget lignende. Hvad fortæller det os om 
Guds kærlighed til os? Hvilket håb kan du selv finde deri?

TIRSDAG
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Til eftertanke

21. SEPTEMBER 2022

DEN KORSFÆSTEDE GUD

Henrettelse ved korsfæstelse var en af de mest grusomme straffe 
benyttet af romerne. Den blev regnet som den frygteligste måde 
at dø på. Det var frygteligt for enhver, der blev dræbt på denne 
måde, og især for Guds søn! Vi må altid huske, at Jesus blev et 
menneske som os. Den fysiske smerte må have været uudholdelig. 
Han blev slået og pisket, nagler blev banket gennem hans hænder 
og fødder, og vægten af hans egen krop rev og sled i sårene. Dette 
var forfærdeligt selv for de hårdeste og mest barkede kriminelle. 
Hvor var det uretfærdigt, at Jesus, som var helt uskyldig, skulle 
lide en sådan skæbne.

Men vi ved, at Kristi fysiske lidelser var milde i forhold til det, der 
virkelig skete. Dette var langt mere end henrettelsen af en uskyl-
dig mand.

Hvilke begivenheder, der omgav Jesu død, viste, at der foregik 
mere, end de fleste tilstedeværende på det tidspunkt forstod? 
Hvilken betydning kan vi finde i hver af disse begivenheder, som 
kan hjælpe os til at se, hvad der skete?

Matt 27,45

Matt 27,51-52

Mark 15,38

Det er tydeligt, at der foregik langt mere end henrettelsen af en 
uskyldig mand, hvor uretfærdig den end var. Ifølge Skriften blev 
Guds vrede over synd, vores synd, udgydt over Jesus. På korset led 
Jesus en retfærdig Guds harme over synd, hele verdens synd. Je-
sus led altså på en måde, der var dybere, mørkere og mere smer-
tefuld, end noget andet menneske kunne kende til eller opleve.

Når du møder vanskeligheder og kampe i dit liv, hvilket håb og 
hvilken trøst kan du finde i, at Jesus virkelig led og døde for dig 
på korset?

ONSDAG
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 ApG 14,22
 Fil 1,29

2 Tim 3,12

 Joh 10,28
 Rom 6,23

Tit 1,2
1 Joh 2,25

 

22. SEPTEMBER 2022

DEN LIDENDE GUD

Vi kan ligeså godt vænne os til det: så længe vi befinder os her i 
verden, kommer vi til at lide. Det er vores skæbne som syndige 
mennesker. Intet i Bibelen lover os noget andet. Tværtimod.

Hvad siger disse tekster om dette tema?

Men midt i vores lidelser bør vi huske to ting.

For det første har Kristus, vores Herre, lidt langt mere, end nogen 
af os vil være i stand til. På korset var det ”vore sygdomme, han 
tog, det var vore lidelser, han bar“ (Es 53,4). Det, vi kun kender til 
som enkeltpersoner, led han for os alle. Han, som var uden synd, 
blev ”gjort til synd for os“ (2 Kor 5,21), og led på en måde, som vi 
syndige skabninger aldrig vil kunne forestille os.

Men for det andet bør vi, når vi lider, huske følgerne af Kristi lidel-
ser, dvs. hvad vi er blevet lovet ved det, Kristus har gjort for os.

Hvad er vi blevet lovet?

Uanset, hvad vi må lide her, har vi i evangeliet både et løfte om 
evigt liv og om, at vi i tro i dag kan stå som fuldkomne i Jesus. Det 
har vi takket være Jesus, fordi han tog straffen for vores synd. 
Vores eksistens her og nu, med al dens smerte, skuffelser og tab, 
varer kun et øjeblik, hvis vi sammenligner med den evighed, der 
venter os – en evighed i en ny himmel og en ny jord, som er uden 
synd, lidelse og død. Alt dette er vi blevet lovet og forsikret om på 
grundlag af Jesus og hans fuldkomne offer, fordi han gik ind i smel-
tediglen. Derfor vil han snart ”mættes ved sin indsigt“ (Es 53,11).

TORSDAG
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23. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Jesu Liv, ”Getsemane“, s. 497-505.

”Tre gange havde han opsendt denne bøn. Tre gange var det men-
neskelige i ham veget tilbage for det sidste, afgørende offer. Men 
nu viser menneskeslægtens historie sig for verdens Frelser. Han 
ser, at lovens overtrædere må gå til grunde, hvis de bliver overladt 
til sig selv. Han ser menneskets hjælpeløshed. Han ser syndens 
magt. En fortabt verdens lidelser og elendighed viser sig for ham. 
Han ser den skæbne, der truer den, og hans beslutning er taget. 
Han vil frelse mennesket, uanset hvad det måtte koste ham selv. 
Han tager imod sin blodige dåb, for at millioner af fortabte kan 
opnå evigt liv gennem ham. Han har forladt de himmelske boliger, 
hvor alt er renhed, lykke og herlighed, for at frelse det ene mi-
stede får, den ene verden, der er gået fortabt på grund af synd. Og 
han vil ikke svigte sin opgave. Han vil blive sonofferet for en slægt, 
der har valgt at synde. Nu er der kun lydighed i hans bøn: ‘Hvis det 
ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke 
det, så ske din vilje’“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 607-608 ).

1. Hvor meget betyder Jesu lidelse for vores skyld for os? Er det 
en hjælp for os, når vi selv møder lidelse, at tænke på, hvad 
Jesus følte, da han ofrede sig? Tænk over dit svar og tænk 
over følgende udtalelse fra Ellen White: ”Al den lidelse, som er 
en følge af synd, blev udøst over Guds syndfrie søns hjerte“ 
(Selected Messages, 3. bd., s. 129).

2. Tal sammen i klassen om Jesu lidelser, som vi har studeret i 
denne uge. Hvilke smeltedigler blev Jesus udsat for? Hvordan 
ligner de vores, og hvordan er de anderledes? Hvad kan vi 
lære af, hvordan han mødte sine udfordringer, og hvordan 
kan det hjælpe os i vores egne smeltedigler?

3. Nedskriv nogle af dine yndlingsløfter fra Bibelen, som du kan 
holde fast ved, når du oplever sorg og smerte. Del dem med 
klassen.

4. Skriv et kort resumé med nogle få fremhævede punkter fra 
dette kvartals studier. Hvilke spørgsmål blev besvaret for dig? 
Hvilke problemstillinger er endnu ubesvarede? Hvordan kan vi 
hjælpe hinanden med de ting, som er vanskelige for os?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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