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UGEN 11.-17. SEPTEMBER 2022

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i  
jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør,  
bærer det mange fold“ ( Joh12,24).

Jesus døde for at give os nyt liv. Også ved at følge Jesus kommer  
livet atter og atter af det at dø.

”Fyld din jord med liv“ – er et slogan fra en tysk hjælpeorganisation, 
der uddeler små reklameposer, der indeholder morgenfruefrø, som 
venter på at komme i jorden. Når de engang er sået, spirer der af 
det døende frø gul- til orangefarvede blomster til glæde for have- 
ejeren eller til produktion af helende salver.

Det giver god mening, at en hjælpeorganisation bruger blomsterfrø 
som reklamemedie. Mennesker med behov for hjælp får kun rent 
drikkevand, adgang til uddannelse og retfærdige love, hvor andre  
er villige til at give noget af sig selv. Hvor dette sker, opstår nye livs- 
muligheder. Det er et princip i denne verden, og utallige mennesker 
lever efter det af overbevisning eller kærlighed.

Kristne lever deres liv i troen på Jesu offer. Jesus gav sig selv for at 
gøre det muligt for os at få nyt liv – også her og nu.

Søndag Jesu forbillede Fil 2,1-11
Mandag At dø for at leve Rom 6,1-4.11-13; 12,1-2
Tirsdag At høre – at adlyde – at tilhøre 1 Sam 2,11-17; 3,8-10;  
   Ef 5,8-11.17
Onsdag At give afkald på sin ret Matt 5,38-42
Torsdag At opgive fjendebilleder Matt 5,9.43-48;  
   2 Kor 6,11-13; 7,2; Rom 14,19
Fredag At søge efter hjælp hos Gud Zak 4,1-14

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

12. 12. ugeuge At dø som et sædekorn
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SØNDAG 11. SEPTEMBER 2022

 Fil 2,1-11

 Forståelse

 

 

 Refleksion
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Jesu forbillede

Hvilken holdning viste Jesus i liv og død? 

Hvorfor minder Paulus filipperne om dette? 

I filippermenigheden truede egoisme og splid med at forpeste deres 
liv (1,17.27; 4,2-3). Efter denne formaning til enighed følger apostlens 
begrundelse.

En ordret oversættelse af vers 5 kunne lyde sådan: ”… tænk iblandt 
jer, som også (var) i Kristus Jesus“ (Studiebibelen IV, 156). Dermed 
kan menes den holdning, som også var i Kristus Jesus (dvs. Jesus 
som forbillede). Men måske mener apostlen også, at filipperne 
burde tilegne sig den holdning, der svarer til deres væren-i-Kristus.

”I vers 6-11 citerer Paulus en urkristelig kristussalme. Den beskriver 
gudssønnens vej fra den himmelske herlighed til det menneskelige 
lavpunkt, som førte ind til dødens mest skamfulde dybde på et 
kors (v. 6-8). Og den nævner Guds svar på denne vej: Ophøjelsen til 
Herre over alle (v. 9-11). Fordi Kristus frivilligt tog skabningens be-
grænsning på sig og lydigt tålte elendighedens trældom og menne-
skets død, brød han selviskhedens, syndens og dødens magt (sml. 
Rom 5,12-19) og blev verdens Herre. Denne Herre har de kristne 
underlagt sig. Hvad Gud har gjort gennem ham, gælder for dem. 
Hans vej skal være grundlag, styrke og eksempel for deres liv (v. 5), 
så at også de kan se bort fra sig selv og være noget for andre (v. 4)“ 
(SEB 1750f.).

”Når Gud tager magten, blir sultne mætte, 
og brød og byrder retfærdig delt.
Da trøstes triste, da hviler trætte,
hvert kræftsygt samfund blir sundt og helt.
Da danser glæden fra kyst til kyst,
da synger alle af hjertens lyst.“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 96, 3).
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 Rom 6, 
1-4.11-13;  

12,1-2

 Forståelse

 

 

 

 
 Anvendelse

 

 

At dø for at leve

Hvorfor minder Paulus de romerske kristne om deres dåb?

På hvilken måde holder de kristne ”gudstjeneste“ til daglig? 

Ved hjælp af et eksempel fra juridisk praksis tydeliggør Paulus det 
nye livsgrundlag for den kristne, hvorfra nye reelle muligheder op-
står. Ingen kan gøre krav på magt eller rettigheder over for en afdød 
person. Heller ikke synden. Den, der er blevet døbt i Jesu navn, er 
derved blevet taget ind i Jesu døds virkelighed og er død fra synden.

Fra dette nærmest juridiske aspekt ved at dø med Kristus følger det 
eksistentielle: Fordi synd og død er overvundet, har den troende 
fået mulighed for en ny adfærd, der ikke er bestemt af egoisme, uly-
dighed og oprør mod Gud. Fuldendelsen af det nye liv ligger stadig 
forude, men Jesu kraft er allerede virksom i dem, der er forbundet 
med Kristus og helt og holdent tilhører Gud.

Det gælder nu om at holde fast i denne grundlæggende ændring 
af herredømmet i det daglige, hvor den troende tager afstand fra 
synden og i alle ting stiller sig til rådighed for Gud og hans retfær-
dighed.

Ved at følge Jesus skal begge aspekter af at dø med Kristus tages al-
vorligt. Som fejlende mennesker kan vi stole på, at vores svagheder 
ikke er en hindring for os. Samtidig bliver vi bedt om at tænke over, 
hvilken handling der i det konkrete tilfælde er i overensstemmelse 
med bekendelsen til Kristus.

MANDAG 12. SEPTEMBER 2022
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1 Sam 2,11-17;  
3,8-10

Ef 5,8-11.17

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 
 Refleksion

At høre – at adlyde – at tilhøre

Hvad adskiller Samuel fra Elis sønner?

Hvilken opgave står Jesu efterfølgere igen og igen overfor?
 
Beretningen taler om den unge Samuel, der gjorde tjeneste for  
Herren, og som står i stærk kontrast til Elis sønner, der misbrugte 
deres præsteembede til egen fordel. Rigtig nok havde præsterne 
krav på en del af offerkødet, men Elis sønner udnyttede denne ret 
ved vilkårligt at gøre sig til gode med det endnu inden fedtet, der 
helt grundlæggende var forbeholdt Gud (3 Mos 7,28-34), var brændt 
på alteret.

Den bibelske historieskrivning reflekterer også over årsagerne til 
Jerusalems ødelæggelse og landflygtigheden. Helt fra begyndelsen 
bliver det klart, at grunden til dette lå i, at præsteskabet og kon-
gerne unddrog sig Guds og hans ords krav.

Paulus advarer mod følgerne af ulydighed ved at minde om, hvad 
Kristus allerede har bevirket i mennesket: ”Men nu er I lys i Herren 
…“, for derefter at henvise til konsekvensen: ”… lev som lysets børn.“ 
I vores liv betyder det at tænke over Guds forventninger og handle 
derefter. Men her slutter det ikke med De Ti Bud og beskrivelser af 
dårlige vaner og udskejelser i Paulus’ breve, for livet gemmer hele 
tiden på nye udfordringer, der kræver nye beslutninger. At handle 
efter Kristi vilje er i forhold til egoismen en lære- og dødsproces, der 
er en vedvarende proces.

”Virk i mig, du Guds Ånd, 
og led mig på din vej;
bøj du min vilje under din, 
thi det er bedst for mig.“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 272, 2)

TIRSDAG 13. SEPTEMBER 2022
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Matt 5,38-42
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

At give afkald på sin ret

Hvilken frihed hører til blandt de muligheder livet i Guds rige  
giver?

Hvordan konkretiserer Jesus sin fordring?
 
Hensigten med buddet i 2 Mos 21,24 var ”at sætte grænser for 
uhæmmet hævntørst. Men for Jesus er noget andet vigtigt: I mit 
personlige forhold til andre skal jeg ikke lægge vægt på, at retfær-
digheden fra dem over for mig sker fyldest, men på, at de gennem 
mig fatter, at Gud er ved at komme. Denne ufattelig store begiven-
hed kan få os til at glemme al vores strid og gøre kærligheden mulig 
– selv til fjenden“ (SEB 1411).

Med … det, der er ondt (v. 39 2020) menes det onde, andre vil gøre 
mod mig. Et slag med håndryggen på den højre kind blev dengang 
anset som yderst vanærende. Kappen beskyttede mod nattens 
kulde. Den, der giver kjortlen, som er det, der bæres direkte på krop-
pen, og kappen – måske på grund af en udpantning i forbindelse 
med en retssag – står nærmest nøgen foran sin modstander.

Den voldelige virkelighed i dagligdagen, hvor Jesus af sine tilhørere 
forventer, at de giver afkald på deres ret, er bitter og udfordrende. 
At handle på den måde betyder at prisgive sin ære eller ejendom. 
Selvom vi ikke behøver at leve under disse vilkår, kan der fore-
komme smertelige udfordringer. Jesus ønsker at overvinde den 
dynamisk negative spiral af had og vold ved at handle på en måde, 
så den anden forhåbentlig finder ud af, at man mener det godt, og 
måske kan det være med til, at den anden bevarer sin værdighed og 
ikke taber ansigt.

”Det er ikke kun ædelmodigt af og til at give en smule afkald på sin 
ret, men undertiden også fordelagtigt“ (Cicero).

ONSDAG 14. SEPTEMBER 2022
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 Matt 5,9.43-48
2 Kor 6,11-13; 7,2

Rom 14,19

 Forståelse
 

 Anvendelse
 
 

 

 

At opgive fjendebilleder

Hvad forventer Jesus af sine tilhængere?
Hvad opfordrer Paulus de kristne i Rom og Korinth til?

I Matt 5,46 forholder Jesus sig til sin tids fjendebilleder. Han indtog 
en åben holdning netop over for toldere og hedninger. ”På hebraisk 
betyder at være fuldkommen at være og gøre noget helhjertet … Det 
handler ikke om egen fejlfrihed, men om at stille sig selv ’helt og 
holdent’ til rådighed for Gud og sin næste“ (SEB 1412) – sådan som 
også Gud er det over for verden ( Joh 3,16). Både Jesus og Paulus led 
under fjendebilleder.

Fjendebilleder sætter skel mellem nationer, befolkningsgrupper, kir-
ker og menigheder. De fører til mistænksomhed, unfair polemik og 
dårlig kommunikation. Grupperingerne tror ikke på hinandens gode 
vilje. Fjendebilleder er som en fæstning, hvor den ene trækker sig 
tilbage, og hvor stierne til den anden er afbrudt. Fjendebilleder er et 
mentalt fængsel. De, der undersøger dem til bunds og bygger broer, 
vil finde friheden.

Øksetyven (ifølge Lao-tse)
En ældre kvinde som hed Bao opdagede, at hun havde mistet sin 
økse. Hun fik mistanke til naboens søn, som hed Li. Bao iagttog Li 
meget nøje. Den måde han gik på, hans ansigtsudtryk og opførsel! 
Alt tydede på en øksetyv!

En dag Bao var ude i gården for at hente brænde, fandt hun sin 
økse. Hun havde glemt den, sidst hun huggede brænde. Nu da Bao 
havde fået øksen tilbage, betragtede hun igen naboens søn. Plud-
selig var der ikke længere noget ved den unge mands udseende og 
opførsel, der fik ham til at ligne en øksetyv.

Hele historien:  
emu.dk/grundskole/varieret-undervisning/kritisk-taenkning/
oeksetyven

TORSDAG 15. SEPTEMBER 2022

https://emu.dk/grundskole/varieret-undervisning/kritisk-taenkning/oeksetyven
https://emu.dk/grundskole/varieret-undervisning/kritisk-taenkning/oeksetyven
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 Zak 4,1-14

 Forståelse

 

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

At søge efter hjælp hos Gud

Hvilket billede så Zakarias i sit femte nattesyn?

Hvilket løfte fik statholderen Zerubbabel?

Efter at jøderne var vendt tilbage fra Babylon, lå genrejsningen af 
templet brak i nogle år på grund af eksistentielle bekymringer og 
samaritanernes modstand. Haggaj og Zakarias forkynder: Selvom 
Zerubbabel ikke kan bygge på politisk magt, så kan han dog regne 
med Åndens hjælp til at overvinde vanskelighederne. Lysestagens 
syv lamper er billede på Guds øjne, så lysestagen bliver et symbol 
på Gud selv. De to salvede (ordret ”oliesønner“) forestiller Josva og 
Zerubbabel, der fyldt af Ånden sammen vil fremme arbejdet. 

Bibelen tilskynder til at acceptere at ens egne muligheder for at 
klare livet er begrænsede og opmuntrer til at stole på Guds hjælp. 
Også dette hører i en dybere forstand til en døen fra sig selv, fordi 
vi almindeligvis stoler på vores erfaringer og evner, som er vigtige 
ressourcer! Men det betyder hjælp og aflastning at tage sig af hver-
dagens udfordringer sammen med Gud.

De, der er døde med Kristus, får del i hans nye liv. At lære at gøre 
Guds vilje er imidlertid en dødsproces, der er en vedvarende proces.

FREDAG 16. SEPTEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke aktuelle eksempler eller eksempler fra den nyere historie 
kan nævnes, hvor det bliver tydeligt, at der ved personlige ofre 
opstår muligheder for nyt liv for andre?
 

  Rom 6,3-4 og 11-13
I hvilken grad findes der nye muligheder for livet i at ”dø med 
Kristus“?

  Rom 12,1-2
Hvordan begrunder Paulus vigtigheden af at hengive sig til Gud?

Hvordan ser jeres daglige ”gudstjeneste“ ud i praksis?

  Ef 5,8-11 og 17
Efterfølgelse betyder at spørge efter Guds vilje. Hvordan kan vi 
umiskendeligt finde ud af, hvad Gud forventer af os? 

Hvordan håndterer vi det, at mennesker kommer frem til  
forskellige erkendelser?

  Matt 5,38-42
I hvilken grad er det at give afkald på sin ret en chance for  
sameksistens? Hvor ser I begrænsninger på dette område?

Den, der undersøger fjendebilleders baggrund og bygger broer, vil 
opnå frihed. 

Har I haft sådan en befriende oplevelse?

DIALOG TIL SABBATTEN 17. SEPTEMBER 2022


