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”Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er 
slynget til jorden, du som besejrede folkene” (Es 14,12).

Ifølge Bibelen har døden ikke altid eksisteret. Den opstod på 
grund af selviskhed og synd. Da de første mennesker blev fristet i 
Edens have, blev de en del af en stor strid i universet mellem godt 
og ondt. Den var allerede begyndt i himlen, og jorden blev skue-
plads for striden og underlagt dødens herredømme.

Fokus for denne uges studium er denne kamp mellem det gode 
og det onde. Vi kommer til at se på dens oprindelse og på de vær-
dier, som hver af de to sider i striden repræsenterer. Og vi kommer 
til at se, at vi alle står over for et valg: på hvilken side vil vi stå?

Mange tænkere har forsøgt at forklare det ondes oprindelse. 
Nogle siger, at det onde altid har eksisteret, for ud fra deres syns-
punkt kan det gode kun værdsættes, hvis det sættes i kontrast 
med det onde. Andre tror, at verden blev skabt fuldkommen, 
men at det onde på en eller anden måde opstod. Ifølge fx græsk 
mytologi opstod det onde, da den nysgerrige Pandora åbnede en 
forseglet boks, hvorfra der fløj alverdens former for ondskab. Men 
myten forklarer ikke, hvor ondskaben i boksen kom fra.

Bibelen lærer, at vores Gud, som elsker os, har al magt (1 Krøn 
29,10-11) og er fuldkommen (Matt 5,48). Derfor må alt det, han gør, 
også være fuldkomment (5 Mos 32,4). Det gælder også den ver-
den, han skabte. Men hvordan kunne ondskab og synd så dukke 
op i denne verden? Ifølge 1 Mos 3 førte Adams og Evas fald til 
synd, ondskab og død.

Men selv før syndefaldet eksisterede det onde og viste sig gen-
nem ”slangen,” som bedrog Eva. Vi er derfor nødt til at gå længere 
tilbage end syndefaldet for at finde kilden og ophavet til det onde, 
som er så dominerende i vores nuværende tilværelse.

· 1 Joh 4,8.16
· 1 Joh 4,7-16
· Ez 28,12-19
· Es 14,12-15
· Åb 12
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SØNDAG

 

 1 Joh 4,8.16

Til eftertanke

25. SEPTEMBER 2022

SKABELSEN, ET UDTRYK FOR KÆRLIGHED

Naturen – i sin nuværende tilstand – er en blanding af godt og 
ondt. En rosenbusk kan frembringe smukke og velduftende roser, 
men dens torne river og stikker. En tukan kan imponere os med 
sin skønhed, men også ryste os, når den angriber andre fugles 
reder og spiser deres unger. Venlige mennesker kan i næste øjeblik 
være hadefulde og voldelige. Det er ikke så mærkeligt, at tjenerne 
i lignelsen om hveden og rajgræsset spurgte markens ejer: ”Herre, 
såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra?” 
Og ejeren svarede: ”Det har en fjende gjort” (Matt 13,27.28). På 
samme måde skabte Gud universet fuldkomment, men en fjende 
har ødelagt det med syndens uforklarlige tilstedeværelse.

Hvad kan visheden om, at Gud er kærlighed, sige os om hans 
skabende gerninger?

Kærlighed kan ikke eksistere lukket inde i sig selv, men er nødt til 
at blive udtrykt. Guds kærlighed deles internt mellem guddom-
mens tre personer og eksternt i forholdet til alle hans skabninger. 
Alt, hvad Gud gør, er et udtryk for hans ubetingede og uforander-
lige kærlighed. Dette indbefatter hans skaberhandlinger, hans frel-
sende gerninger og i udøvelsen af hans straffedomme. Men ”Guds 
kærlighed er ikke blevet udtrykt mindre i hans retfærdighed end i 
hans nåde. Retfærdighed er grundlaget for hans trone og frugten 
af hans kærlighed”( Ellen White, Jesu Liv, s. 672).

Fordi Gud er kærlighed, og alt, han gør, er et udtryk for denne 
kærlighed, kan han ikke være syndens ophav, for synd er direkte i 
modstrid med hans karakter.

Men havde Gud virkelig brug for at skabe universet? I lyset af 
hans suverænitet kan man svare nej, for det var en beslutning, 
han frit valgte at tage. Men i lyset af hans kærlige natur ønskede 
han et univers, hvor han kunne udtrykke sin kærlighed. Det er fan-
tastisk, at han skabte nogle livsformer, som fx menneskene, som 
ikke kun er i stand til at svare på Guds kærlighed, men også kan 
dele og udtrykke kærlighed mod andre (se også Mark 12,30-31).

Betragt den skabte verden. Hvordan kan du se Guds kærlighed 
genspejlet i den på trods af syndens ødelæggelser? Hvordan kan 
vi finde håb gennem de udtryk for Guds kærlighed, som vi ser i 
skaberværket?
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MANDAG

 1 Joh 4,7-16
 

Til eftertanke

26. SEPTEMBER 2022

EN FRI VILJE – GRUNDLAGET FOR KÆRLIGHED

Hvad fortæller denne tekst om, at et frit valg er en betingelse 
for, at kærligheden kan vokse?

Kunstige blomster kan være smukke, men de vokser ikke og dufter 
ikke som virkelige blomster. Robotter kan programmeres til at tale 
og udføre forskellige opgaver, men de har hverken liv eller følelser. 
Liv og fri vilje er nødvendige betingelser for at kunne modtage og 
dele kærlighed. Gud skabte engle og mennesker med frihed til at 
træffe valg. Det indbefattede også muligheden for at følge en dår-
lig vej. Gud skabte universet som et fuldkomment og harmonisk 
sted, hvor hans skabninger kunne vokse i kærlighed og visdom.

I 1 Joh 4,7-16 understreger apostlen Johannes, at ”Gud er kær-
lighed”, og at han viste sin kærlighed for os ved at sende sin egen 
søn for at dø for vores synder. Vores taknemlighed bør vise sig 
ved, at vi elsker hinanden. En sådan kærlighed har guddommelig 
oprindelse og er et tegn på, at Gud bliver i os og vi i ham. Appellen 
om at genspejle Guds kærlighed giver kun mening, hvis den gives 
til skabninger med valgfrihed. Men frihed til at vælge kan også 
misbruges. Det er Lucifers tragiske oprør i himlen eksempel på.

Men selv i erkendelsen den frie viljes betydning findes der men- 
nesker, der undrer sig: Hvorfor skabte Gud Lucifer, hvis han vidste, at 
han ville gøre oprør? Er Gud så ikke i sidste ende alligevel ansvarlig 
for syndens opståen? Det er et vanskeligt spørgsmål med mange 
overvejelser. Hvad betyder det ”at være ansvarlig for”? Syndens 
natur og oprindelse har vi ikke en fuldstændig forklaring på, men 
Gud bestemte ikke, at synden skulle opstå. Han tillod muligheden, 
og dernæst bar han selv den ultimative straf på korset. I alle vores 
smertefulde spekulationer omkring ondskab må vi ikke glemme, 
at Gud selv betalte den højeste pris for det ondes eksistens og 
syndens endeligt (se Matt 5,43-48; Rom 5,6-11). På grund af syn-
den har han lidt mere, end nogen af os nogensinde kommer til.

En fri vilje har konsekvenser – både for os selv og for andre. 
Hvilke risici indebærer muligheden for valg? Når jeg giver mine 
nærmeste frihed til selv at træffe afgørelser, er jeg så altid til-
freds med deres valg? Hvad ville du gøre, hvis du var Gud og 
havde magt til at ændre deres afgørelser? 

Hvis du har set filmen Bruce Almighty, så prøv at gengive fil-
mens fremstilling af de problemstillinger, et menneske har, der 
får Guds magt til at gøre lige, hvad han vil.
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 Ez 28,12-19

Til eftertanke

27. SEPTEMBER 2022

UFORKLARLIG UTAKNEMLIGHED

Hvad kan vi lære af denne tekst om syndens uforklarlige oprin-
delse?

En stor del af Ezekiels Bog er skrevet i et meget symbolsk sprog, 
hvis betydning rakte langt ud over den lokale situation. Specifikke 
personer, dyr og ting samt lokale begivenheder bliver brugt til at 
beskrive bredere kosmiske og/eller historiske virkeligheder. I Ez 
28,1-10 taler Herren om Tyrus’ fyrste. Tyrus var en rig havneby i 
oldtiden, og fyrsten beskrives som rig og stolt, men han var kun et 
menneske, selv om han påstod at være en gud på sin gudetrone.

I vers 12-19 bruges den historiske virkelighed billedligt til at 
beskrive Lucifers synd i himlen. Tyrus’ fyrste – et menneske ”midt 
ude i havet”, repræsenterer nu ”en salvet kerub”, som var ”i Eden, i 
gudshaven” og ”på det hellige gudebjerg”.

En afgørende udtalelse i hele beskrivelsen findes i vers 15, hvor 
der siges: ”Du var udadlelig i din færd, fra den dag du blev skabt, til 
der blev fundet uret hos dig.” Det er vigtigt at bemærke, at Lucifers 
fuldkommenhed indbefattede muligheden for det onde, mulighe-
den for at synde. Det var tilfældet, fordi han var et moralsk væsen 
og havde en fri vilje, som hører til dette at være fuldkommen.

Lucifer var skabt fuldkommen. Det indbefattede, at han havde 
evnen til frit at vælge. Men han misbrugte sin fuldkommenhed ved 
at misbruge sin frie vilje, og derved blev han fordærvet og opfat-
tede sig selv som mere betydningsfuld, end han var.

Lucifer var ikke længere tilfreds med, hvordan Gud havde skabt 
og ophøjet ham. Han mistede sin taknemlighed til Gud og ønskede 
at modtage en højere anerkendelse, end han fortjente. Hvordan 
dette kunne ske med en fuldkommen engel i et fuldkomment uni-
vers er uforklarligt.

”Synd er et mysterium, er uforklarlig. Der var ingen grund til, at 
den opstod. At forsøge at forklare den er at forsøge at give en 
begrundelse for den, og det ville være at retfærdiggøre den. Synd 
opstod i et fuldkomment univers og viste sig at være uden und-
skyldning” (Ellen White, The Truth About Angels, s. 30).

I 1 Thess 5,18 siger Paulus: ”Sig tak under alle forhold.” Hvordan 
kan dette hjælpe os til at komme af med følelser som utaknem-
lighed og selvmedlidenhed, især når vi møder vanskeligheder?

TIRSDAG
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 Es 14,12-15

Til eftertanke

28. SEPTEMBER 2022

STOLTHEDENS PRIS

Igennem Bibelens historie ser vi to magter, der kæmper mod hin-
anden. Det ene er Salem, Zions bjerg, Jerusalem og det nye Jeru-
salem, som repræsenterer Guds rige. Det andet er Babel eller Ba-
bylon, som står for Satans rige. Adskillige gange kaldte Gud sit folk 
ud af det hedenske Babylon for at tjene ham i Det Lovede Land.

Abraham blev bedt om at flytte fra Ur i Kaldæa til Kana’an (1 
Mos 11,31-12,9). Efter deres lange landflygtighed i Babylon vendte 
jøderne tilbage til Jerusalem (Ezra 2). I Johannes’ Åbenbaring bliver 
Guds folk kaldt ud af de sidste tiders Babylon for at bo sammen 
med ham på Zions bjerg og det ny Jerusalem (Åb 14,1.8; 21,1-3.10).

Hvilke langtrækkende følger havde Lucifers stolthed i himlen for 
universet og vores verden?

Bibelen betegner Babylon som en magt, der er i direkte modstrid 
med Gud og hans rige. Babylons konge bliver, med en særlig refe-
rence til Nebukadnesar, et symbol på stolthed og arrogance. Gud 
havde åbenbaret for Nebukadnesar, at Babylon var hovedet at 
guld på den store statue, som repræsenterede en række verdens-
riger (Dan 2,37-38). Nebukadnesar udfordrede Gud ved at lave en 
statue helt af guld for at vise, at hans rige skulle vare evigt. Han 
krævede endda, at alle skulle tilbede den (Dan 3). Ligesom kongen 
af Tyrus (Ez 28,12-19) blev Babylons konge et symbol på Lucifer.

Es 14,3-11 beskriver den store og undertrykkende babyloniske 
konges fald. I vers 12-15 skifter billedet fra den historiske sfære til 
den himmelske og understreger, at en tilsvarende stolt og arro-
gant holdning førte til Lucifers oprindelige fald. Lucifer planlagde 
at ophøje sin trone over hele himlens hær og gøre sig selv ”lige 
med den Højeste”. Det var begyndelsen til en ny og fjendtlig situ-
ation, hvor Guds uselviske kærlighed blev udfordret af Lucifers 
selviskhed. Han var ikke bange for at anklage Gud for at være det, 
han selv var, og at sprede sine løgne blandt de andre engle. Dette 
er begyndelsen på det ondes uforklarlige oprindelse i universet.

Sammenlign beskrivelsen af Lucifer i Es 14,12-15 med beskrivel-
sen af Messias (Jesus) i Es 52,13-53,12. Hvordan vil du karakteri-
sere forskellen mellem dem? Hvis du stiller dig på den korsfæ-
stedes side i kampen mod det onde, vil det så altid se ud, som 
om du vinder kampen? Findes der midler, du ikke har lov til at 
bruge for at vinde i kampen mellem godt og ondt?

ONSDAG
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 Åb 12

 

Til eftertanke

29. SEPTEMBER 2022

VANTROEN BREDER SIG

Hvad siger dette kapitel om, hvordan oprøret bredte sig fra  
himlen til jorden?

Lucifers fald var ikke kun et enkelt sammenstød af to modsatte 
ideer. Åb 12 fortæller, at der blev krig i himlen mellem Lucifer 
og hans engle på den ene side og Kristus og hans engle på den 
anden. I dette afsnit bliver Lucifer kaldt ”den store drage”, ”den 
gamle slange”, ”Djævelen og Satan” og ”vore brødres anklager” 
(Åb 12,9-10). Kristus omtales som ”Mikael” (Åb 12,7), som betyder, 
”hvem er som Gud?”

Med henvisning til ”ærkeenglen Mikael” i Jud 9 tror nogle 
forskere, at Mikael kun er en engel. Men i Daniels Bog kulmine-
rer hvert af de store syner med Kristus og hans evige rige: som 
stenen, der blev revet løs, men ikke ved menneskehænder (Dan 
2,34.45), som Menneskesønnen (Dan 7,13), som fyrsten for hæren 
og fyrsternes fyrste (Dan 8,11.25) og som Mikael, den store fyrste 
(Dan 12,1). Ligesom Herrens engel er Herren selv (2 Mos 3,1-6; ApG 
7,30-33, etc.) må Mikael være den samme guddommelige person, 
altså Kristus selv.

Idet Ellen White reflekterer over denne strid, forklarer hun, at 
”I sin store barmhjertighed bar Gud længe over med Lucifer. Han 
blev ikke afsat fra sin ophøjede stilling, da han begyndte at nære 
utilfredshed, eller da han fremsatte falske påstande over for de 
loyale engle. Han fik længe lov til at blive i himlen. Gang på gang fik 
han tilbudt tilgivelse, hvis han ville angre og bøje sig” (Ellen White, 
Mod en bedre fremtid, s. 399).

Vi ved ikke, hvor længe krigen varede i himlen, Uanset, hvor 
intens eller langvarig kampen var, er det vigtigste ved hele striden, 
at Satan og hans engle ”ikke kunne stå sig, og de havde ikke læn-
gere deres plads i himlen” (Åb 12,8; se også Luk 10,18). Problemet 
for os er selvfølgelig, at de kom her til jorden.

På hvilke måder kan vi se, at denne strid virkelig foregår på  
jorden? Hvad er vores eneste håb om at vinde over fjenden i 
denne strid?

Satan anklager. Hvad gør Kristus? 
Satan river ned. Hvad gør Jesus?

TORSDAG
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30. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Hvorfor tillod Gud synden?”  
s. 11-16; Mod en bedre fremtid, ”Det ondes oprindelse”, s. 396-405.

”Der var ingen mulighed for at frelse dem [Satan og hans engle], 
som havde oplevet og nydt himlens ubeskrivelige herlighed og 
havde set Guds frygtindgydende majestæt, og som i tilstedevæ-
relsen af al denne herlighed havde gjort oprør imod ham. Der 
fandtes ingen nye og fantastiske fremvisninger af Guds ophøjede 
magt, som kunne gøre et større indtryk end dem, som de allerede 
havde oplevet. Når de var i stand til at gøre oprør, mens de levede 
nær Guds ubeskrivelige herlighed, var det ikke muligt at prøve 
dem i nogen situation, der stillede dem bedre. Ingen skjult magt 
eller kraft og ingen større højde eller dybde af evig herlighed ville 
kunne overvinde deres tvivl, misundelse og oprørske knurren. De-
res skyld og deres straf er nødt til at være proportional med deres 
ophøjede privilegier i himlen” (Ellen White, Confrontation, s. 21).

”Lige fra begyndelsen vidste Gud og Kristus besked om Satans 
frafald og om menneskets fald på grund af den frafaldnes vild-
ledende påvirkning. Gud havde ikke bestemt, at synden skulle 
være til, men han forudså dens eksistens og traf forberedelser til 
at imødegå den. Så stor var hans kærlighed til verden, at han be-
sluttede sig for at give sin enbårne Søn, ‘for at enhver, som tror på 
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv’ ( Joh 3,16)“ (Ellen White, 
Jesu Liv, s. 14).

1. Hvorvidt er Gud i sidste ende ansvarlig for det ondes oprin-
delse og eksistens i vores verden? Havde det været bedre, 
hvis Gud havde skabt væsener uden frihed til at vælge?

2. Hvilken plads har korset i vores forståelse af spørgsmålet om 
ondskab og det ondes oprindelse? 

3. Hvilken forskel gør det for vores etiske valg og personlige 
livsmål, om vi lever efter korsets eller Lucifers værdisæt?

4. Læs Matt 5,43-48. Hvordan kan du i højere grad genspejle 
denne form for kærlighed i alle dine relationer?

5. Læs 1 Pet 5,8 og Ef 6,10-20. Hvordan kan vi holde stand mod 
Djævelen og hans snigløb?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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