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UGEN 18.-24. SEPTEMBER 2022

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

Det ældgamle spørgsmål, hvordan den gode Gud og den ufattelige 
ondskab i verden er forenelige med hinanden, finder sit svar i Kristi 
lidelser.

I mange århundreder undgik man i europæisk musik intervallet  
tritonus, der er en forstørret kvart eller en formindsket kvint. Når 
den stod alene, opfattede man den som så problematisk, at man 
kaldte den for ”diabolus in musica“ eller ”djævleintervallet“. Dis- 
sonansen i tritonus kræver en opløsning. Dette sker, når man tilføjer 
eller tænker en tredje grundtone ind. Således bliver tritonussen til 
en dominant-septim-akkord, der leder hen imod en harmonisk op-
løsning.

Jesu lidelse er det centrale i det glade budskab om Guds kærlighed. 
Hans død på korset er netop det afgørende skridt, der én gang for 
alle kan opløse den disharmoniske adskillelse fra Gud. Hvordan? Det 
kan vi få et indtryk af i de følgende betragtninger.

”Det ville være godt for os alle hver dag at bruge en eftertænksom 
time med tankerne på Kristi liv. Vi kunne genkalde det punkt for 
punkt og lade fantasien udmale hver eneste begivenhed, især de 
sidste tider … (Så) vil vor tillid til ham blive mere bestandig“ (Ellen 
White, Jesu liv, DB, 2013, s. 62).

Søndag En vanskelig barndom Matt 2,13-23; Joh 1,46
Mandag Stolthed og fordom Luk 4,20-30; Matt 12,22-24
Tirsdag På en knivsæg Mark 14,32-42; Luk 22,41-44
Onsdag Den korsfæstede – hvilket syn! Matt 27,45-54; 1 Kor 2,2
Torsdag ”Skulle Kristus ikke lide dette?“ Luk 24,19-27
Fredag Broen til Gud Hebr 4,15-16

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

13. 13. ugeuge Den lidende Gud
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SØNDAG 18. SEPTEMBER 2022

Matt 2,13-23
Joh 1,46

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 
 Refleksion
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En hård barndom

Hvilken ramme sætter Johannes omkring Jesu traumatiske  
barndom? 

Hvilke ressourcer hjælper til at bearbejde traumer fra barn- 
dommen?

Evangelierne giver kun et beskedent indblik i Jesu barndom og ung-
dom. Han voksede op i Palæstina – med genvordigheder som for 
eksempel sin migrationsbaggrund og fordomme på grund af sin 
herkomst. Derudover oplevede han også at måtte flygte på grund 
af forfølgelse. 

Jesus var hverken den første eller den eneste, der levede i fattig-
dom, og som man tragtede efter livet i hans unge år. Men de smer-
telige erfaringer i hans tidlige barndom peger ud over det hverdags-
agtige og almene, for deri opfyldtes Skriften (v. 15.17.23). Frelsen tog 
sin begyndelse – ledsaget af engle – under vanskelige forhold. 

Forestillingen om, at Jesus, ”som havde Guds skikkelse“ (Fil 2,6), 
skulle have lettere end andre ved at klare livet her på jorden, er fejl-
agtig. Også hans liv var ”for sandt til at være godt“.

Cirka en tredjedel af alle nulevende mennesker i Tyskland har efter 
eget udsagn oplevet traumer i deres barndom. For de fleste gælder 
dette på det følelsesmæssige plan. Mørketallet formodes at være 
meget højere. Barndomstraumer kan have langvarige og dramati-
ske følger for de berørtes helbred.

Jo flere ressourcer et menneske har til rådighed, jo mere mod-
standsdygtigt er det over for dårlige oplevelser. Ressourcerne kan 
være individuelle (fx intelligens, overbevisning, personlig tro, indre 
styrke), familiære (fx storfamilie, netværk, egen kernefamilie) eller 
sociale (fx kirke, skole, institutioner).

Jesus skulle også vokse og modnes på alle områder – såvel på det 
mentale, fysiske og sociale som åndelige plan (sml. Luk 2,52).
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Luk 4,20-30
Matt 12,22-24

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 
 

 

 

Stolthed og fordom

Hvad præcist er de forskellige grupperinger forarget over? 

Hvor går grænsen for, hvad der i vores samfund kan siges og  
gøres?

Jesu lære og gerninger blev ofte misforstået af både indflydelsesrige 
personer og ”almindelige mennesker“. De nidkære, religiøse menne-
sker var ikke i første omgang irriteret over, at Jesus helbredte syge, 
eller at Gud opfyldte sine løfter gennem ham. Det ville de såmænd 
gerne have set mere af (Luk 4,23). Grunden til, at de tog afstand fra 
ham, var snarere, at han endda helbredte på sabbatten og mente, 
at Guds nåde også gjaldt ikke-jøder (v. 25-28).

Hvor man i begyndelsen undrende spurgte: ”Er det ikke Josefs søn?“ 
(Luk 4,22), og: ”Mon han er Davidssønnen?“ (Matt 12,23), påstod 
man senere, at Jesus kun kunne udføre sine undergerninger ved 
dæmonernes fyrste. Jesus blev afvist og foragtet, fordi han over-
skred religiøse grænser, som mennesker havde trukket.

Dietrich Bonhoeffer, Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr., Malala 
Yousafzai – kvinder og mænd, der gennem deres uselviske indsats 
for menneskerettigheder, frihed og fred har fået verden til at måbe. 
Alligevel oplevede de foragt og had fra flere sider. For egoisme tåler 
ikke så megen frihed.

MANDAG 19. SEPTEMBER 2022
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Mark 14,32-42
Luk 22,41-44

 Forståelse

 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion

På en knivsæg

Hvilke fristelser stod Jesus over for i Getsemane have? 

Hvilken Jesus er mest tiltrækkende – den ”stærke“ eller den 
”svage“?

Det, der med få sætninger beskrives i evangelierne, omfatter en hel 
nats begivenheder fra Jesu sidste påskemåltid sammen med sine 
disciple til forhøret foran Rådet. Jesus overvældes af frygt for timen 
(Mark 14,34). Han ryster over hele kroppen, han kan ikke holde sig 
på benene, han sveder. Jesus oplever, at kødet er skrøbeligt (v. 38). 
Og selv om han ved, at det er Guds vilje, hjælper det ham ikke. Han 
tvivler på sig selv og på, om han har mod nok til at følge Guds vilje 
med døden for øje. Tre gange kæmper han i bøn for at lægge sig ind 
under Guds vilje. 

Ske ikke min vilje, men din (Luk 22,42). Denne bøn indskrænker på  
ingen måde den frie vilje. ”Min vilje“ er ikke nødvendigvis ander-
ledes eller dårligere end Guds vilje. Denne bøn er heller ikke en 
opfordring til at fralægge sig et ansvar og overlade fremtiden til den 
”guddommelige skæbne“ – som om alt det, der sker, er Guds vilje. 

Denne bøn er bedt af en, der har Guds vilje klart for øje, men ken-
der sine grænser og er bevidst om sine svagheder. En, der frygter, at 
hans egen ønsketænkning kunne stå i vejen for Guds vilje. Den, der 
beder således, viser, at Guds vilje allerede er skrevet i hjertet, og at 
Guds vilje og ens egen dybe længsel allerede stemmer overens.

”Hvis man virkelig vil lære Jesus at kende … skal man følge ham ind i 
haven ved Oliebjerget og våge sammen med ham hele natten. Dér i 
afgørelsens time … åbenbarer han sig for sine disciple med hele sit 
væsen“ (Thomas Domanyi, Dennoch glauben 2, 122).

TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2022
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Matt 27,45-54
 1 Kor 2,2

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 

 Refleksion

Den korsfæstede – hvilket syn!

Hvilke begivenheder understreger Jesu korsfæstelses særlige  
karakter? 

På hvilken måde har Jesus ved sin død på korset opnået frigørelse 
fra synd?

Begivenhederne omkring Jesu død leverer rigeligt med materiale til 
gribende filmscener. Men korset fortæller ikke kun om fysiske smer-
ter. Det er Jesu sjælelige kvaler, der står i forgrunden. Det, han siger 
på korset, og det, der sker omkring ham, peger på hans forhold til 
Gud. Jesus, der var ét med Gud, som han kaldte ”far“, følte sig for-
ladt af Gud. Han tager syndens fulde konsekvens på sig (Es 53,4-5): 
adskillelsen fra livet, fra Gud selv.

Selv i sine dybeste fysiske og sjælelige kvaler henvender Jesus sig til 
Gud som far. Han synger en Davids salme om lidelse og sejr (Sl 22). 
Da han dør, åbnes der for adgangen til Guds trone i templet, døde 
opstår (Matt 27,51-52), og mennesker, der havde vendt sig fra Gud, 
får nyt håb om evigt liv. 

Siden syndefaldet holder tvivlen om Guds godhed, frygten for hans 
vrede og skammen over egen tilstand mennesker væk fra Gud – 
som om Gud er den onde, der kun er ude på at få hævn. Men ”det 
var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede 
dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen“ 
(2 Kor 5,19). Jesus på korset – et grimt syn, men ikke faretruende. 
Hvem skulle være bange for den Gud, der udleverer sig selv til sine 
bødler, nøgen, svag og ensom, men af lutter kærlighed?

Det var først, da han så den korsfæstede Jesus, at det gik op for offi-
ceren: ”Sandelig, han var Guds søn.“

ONSDAG 21. SEPTEMBER 2022
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Luk 24,19-27

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 
 Refleksion

 

”Skulle Kristus ikke lide dette?“

Hvilke forudsigelser om Kristi lidelser findes der i Det Gamle  
Testamente? 

Hvad er det, der gør hjerter ”så tungnemme til at tro på alt det“?

Guds første ord, efter at menneskene havde vendt sig bort fra ham, 
pegede allerede hen på en lidende frelser (1 Mos 3,15). Billedet af 
det stedfortrædende offer går som en rød tråd gennem hele Skrif-
ten (2 Mos 12,13; Es 53,1-8; Dan 9,24-26). Jesus Kristus måtte lide 
og dø (Matt 16,21; ApG 3,18; 1 Pet 3,18). Og det var ikke, fordi Judas 
forrådte ham, eller fordi jøderne anklagede ham, eller fordi Pontius 
Pilatus beordrede ham korsfæstet. Det skete, fordi Gud lige fra be-
gyndelsen af var villig til at tage hele verdens lidelse på sig og give 
sit eget liv for at frelse verden.

Når en musling angribes af en parasit eller på anden vis bliver  
skadet, så forsvarer den sig, idet den omslutter parasitten hen-
holdsvis sit sår med en kalkholdig skal. Disse ”perler“ opstår som 
følge af lidelse og smerte. Alligevel er de kostbare. Jesu lidelser 
medførte den dyrebareste frelse: ”Ham, der ikke kendte til synd, har 
han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i 
ham“ (2 Kor 5,21).

Gud ser i ethvert menneske, der er plaget af lidelse og synd, en 
kostbar perle, som han har ofret alt for (Matt 13,45-46).

TORSDAG 22. SEPTEMBER 2022
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  Hebr 4,15-16

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Broen til Gud

Hvilken misforståelse forsøger Hebræerbrevets forfatter her at 
forebygge? 

Hvorfor føles det så godt at kende nogen, der forstår én?

Hebræerbrevet siger ikke: ”Vi har en ypperstepræst, der kan have 
medfølelse.“ Den her valgte dobbelte negation forhindrer den nær-
liggende, men urigtige tanke, at Gud som Gud slet ikke skulle kunne 
lide med os. I Jesus og hans lidelse kom Gud os nær én gang for alle 
og i enhver tænkelig situation. Han forstår. Og han lider med. Alene 
det er befriende for den lidende skabning, også selv om den ende-
lige befrielse ligger forude (Rom 8,18-22; Åb 21,4).

Jesu lidelse giver al anden lidelse et nyt perspektiv. Korset er lige-
som en grundtone, der giver livets disharmoni en ny ramme og 
lover en harmonisk afslutning. Jesus Kristus er Gud med os – netop 
også i lidelsen.

FREDAG 23. SEPTEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Skan eller klik på QR-koden.  
Kig på følgende scene: Jesus sidder blandt  
forskellige superhelte. ”Lynet“ blader i en bibel.  
Alle lytter opmærksomt, mens Jesus fortæller:  
”Og sådan frelste JEG verden … “ 

Hvilke superkræfter ville du gerne være i besiddelse af? Hvorfor? 

Hvad er fælles for Jesus og superheltene? Hvad adskiller dem fra 
hinanden?

  Mark 14,32-42
Hvordan ses det i denne scene, at Jesus var hundrede procent 
menneske? Hvad tyder til gengæld på hans guddommelighed? 

Hvilke vers kan I identificere jer med? På hvilken måde?

  Matt 27,46
(A) Gud sendte Jesus. (B) Gud var i Kristus. 

På hvilken måde får de to udsagn betydning for, hvordan vi  
forstår Jesu råb på korset?

Hvornår har I følt jer forladt af Gud? Og hvordan kom I igennem 
”Guds tavshed“?

  Hebr 4,15-16
Hvorfor er den med-lidende ypperstepræst et godt budskab? 
Hvordan opmuntrer disse vers jer? 

Kan Gud også benytte vores personlige lidelse som anledning til 
at hjælpe andre? Har I eksempler på det? Hvis I ikke mener det, så 
prøv at forklare jeres synspunkt.

DIALOG TIL SABBATTEN 24. SEPTEMBER 2022
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