
1
”Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved syn-
den døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle 
syndede“ (Rom 5,12).

Gud havde skabt universet og vores verden gennem Kristus ( Joh 
1,1-3.10; Kol 1,16; Hebr 1,2). Men da Gud Fader viste Kristus særlig 
ære og bekendtgjorde, at de sammen ville skabe verden, ”blev 
Lucifer fyldt med misundelse og jalousi mod Jesus Kristus“ (Ellen 
White, The Story of Redemption, s. 14), og han begyndte at lægge 
planer imod ham.

Da Satan var blevet kastet ud af himlen, besluttede han ”at øde-
lægge Adams og Evas lykke. Han ville forsøge at få dem til at gøre 
oprør, da han vidste, at dette ville skabe stor sorg i himlen … Hvis 
han på nogen måde kunne friste dem til ulydighed, ville Gud finde 
en måde, hvorpå de kunne blive tilgivet, og så ville han selv og alle 
de faldne engle stå i en fordelagtig position, når det gjaldt om for 
dem selv at få del i Guds barmhjertighed“ (Ibid, s. 27).

Gud var godt klar over Satans strategi og advarede Adam og Eva 
mod at udsætte sig for fristelse (1 Mos 2,16-17). Det betyder, at 
selv i den verden, som endnu var fuldkommen og skyldfri, var der 
allerede tydelige restriktioner, som menneskene skulle følge.
I denne uge skal vi reflektere over Adams og Evas fald, hvordan 
synd og død overtog vores verden, og hvordan Gud plantede et 
frø af håb for menneskene allerede i Edens have.

· 1 Mos 2,16-17
· 1 Mos 3,1-7
· Sl 115,17
· Joh 5,28-29
· Rom 5,12
· 2 Kor 5,21
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SØNDAG

 
 1 Mos 2,16-17

 1 Mos 3,1-4

Til eftertanke

2. OKTOBER 2022

UDSAGN I ET SPÆNDINGSFELT

Verden var fuldkommen, da Herren skabte den (1 Mos 1,31). Død 
var en ukendt erfaring for Adam og Eva. I denne sammenhæng 
kom Gud til Edens have og advarede dem: ”Du må spise af alle træ-
erne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke 
spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!“ (1 Mos 2,16-7).

Hvordan viser disse vers, at friheden til at vælge fandtes i den 
fuldkomne have i Eden? Ville det have været nødvendigt for Gud 
at advare menneskene, hvis de ikke havde friheden til at vælge?

Nogen tid efter Guds advarsel påtog Satan sig en slanges form og 
kom til Edens have. Eva betragtede slangen, som tilsyneladende 
med glæde spiste af den forbudte frugt uden at dø. 

Forestil dig, at du var i Evas sted. Tror du, at slangens ord kunne 
have lydt overbevisende?

Ud fra menneskelig logik lød slangens argument mere overbe-
visende end Guds ord. For det første var der på dette tidspunkt 
intet bevis i den naturlige verden på, at der fandtes synd eller død. 
For det andet så det ud til, at slangen faktisk spiste af den for-
budte frugt og nød den i høj grad. Så hvorfor skulle Eva holde sig 
tilbage fra at gøre det samme? Guds bud virkede alt for indskræn-
kende og meningsløse.

I sin overvejelse over de to modsatrettede udtalelser overså 
Eva desværre tre grundlæggende principper: (1) Menneskelige 
overvejelser er ikke altid den sikreste måde til at vurdere åndelige 
ting; (2) Guds ord kan for os synes ulogisk og meningsløst, men 
det er altid korrekt og pålideligt; (3) Der findes ting, som ikke i sig 
selv er onde eller forkerte, men Gud har valgt dem til at teste vo-
res lydighed.

Evas erfaring i Edens have var ikke et enestående tilfælde. Hver 
dag og hvert øjeblik har vi brug for at vælge mellem Guds ord – 
som for mange kan være upopulært – og besnærende opfordrin-
ger fra den kultur, der omgiver os.

Hvordan påvirker døden og de forhold, der fører til død, din og 
min dagligdag? Er der noget, vi gør anderledes, fordi vi alle skal 
dø, eller spiller den ingen rolle?
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MANDAG

 1 Mos 3,1-7
 

Til eftertanke

3. OKTOBER 2022

FORFØRT AF SLANGEN

Hvilke kriterier brugte Eva i sit valg mellem Guds ord og slan-
gens ord?

1 Mos 3 er et af de mest tydelige eksempler på fristelsernes psy-
kologi. Gud havde advaret Adam og Eva om, at hvis de spiste af 
den forbudte frugt, skulle de dø (1 Mos 2,16-17). Da Satan kom i en 
slanges form, benyttede han flere retoriske strategier for at friste 
Eva til at synde.

Først generaliserede han Guds specifikke forbud. Han sagde til 
hende: ”Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i ha-
ven?“ (1 Mos 3,1). Eva svarede tilbage, at forbuddet kun gjaldt det 
ene træ, for hvis de spiste af det eller rørte ved det, skulle de dø.

Dernæst modsagde Satan Guds udtalelse. Han forsikrede Eva: 
”Vist skal I ikke dø!“ (1 Mos 3,4).

Og til sidst beskyldte Satan Gud for bevidst at tilbageholde  
vigtig kundskab fra Eva og hendes mand. Bedrageren påstod: 
”Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I 
bliver som Gud og kan kende godt og ondt“ (1 Mos 3,5).

Evas nysgerrighed førte hende ind på Satans tillokkende om-
råde. Der blev hun tvunget til at tage en beslutning om enten at 
forblive tro mod Guds forbud eller give efter for Satans bedrage-
riske fristelser. Eva tvivlede på Guds ord og troede i stedet på sine 
egne sanser – den empiriske metode, personlig observation – til at 
vælge mellem to udtalelser, som modsiger hinanden.

Først så hun det ud fra et kostmæssigt synspunkt: ”Træet var 
godt at spise af.“ Dernæst ud fra et æstetisk synspunkt: Det var ”til-
trækkende at se på.“ Og til sidst ud fra en logisk analyse: Det ”var 
godt at få indsigt af.“ I sit eget sind havde hun altså gode begrun-
delser for at lytte til slangens ord og spise af det forbudte træ. Og 
det var desværre, hvad hun gjorde.

Nogle mennesker påstår, at al form for kundskab er gyldig, så 
længe vi holder fast ved ”det gode“ (1 Thess 5,21). Men Adams og 
Evas tragiske erfaring i Edens have viser, at kundskab i sig selv kan 
være meget skadelig. Der findes ting, som det faktisk er bedre, at 
vi ikke kender til.

Hvad lærer denne beretning os om, hvor let det er at rationali-
sere og retfærdiggøre vores syndige valg?
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 1 Mos 3,4

 Sl 115,17
Joh 5,28-29

 Sl 146,4
Matt 10,28

1 Kor 15,51-58

Til eftertanke

4. OKTOBER 2022

”VIST SKAL I IKKE DØ!“

På hvilke forskellige måder er denne løgn blevet gentaget ned 
igennem tiden?

Denne løgn viser sig meget tydeligt i den udbredte tro på en udø-
delig sjæl. I oldtiden var dette grundlaget for mange religioner og 
filosofier. I det gamle Egypten førte det til skikken med at mumifi-
cere og balsamere og til begravelsesarkitekturen, som vi bl.a. ser i 
pyramiderne.

Teorien blev også en af hovedsøjlerne i græsk filosofi. I Platons 
Republik spørger Sokrates fx Glaucon: ”Er du ikke klar over, at vo-
res sjæl er udødelig og aldrig forgår?“ I Platons Phaedo argumenter 
Sokrates på en lignende måde: ”Sjælen er udødelig og uforgæn-
gelig, og vores sjæle vil faktisk eksistere i Hades.“ Disse filosofiske 
ideer har været med til at forme meget af vores vestlige kultur 
– også den post-apostolske kristendom. Men de havde sin oprin-
delse langt tidligere, nemlig i Edens have hos Satan selv.

Grundindholdet i fristelsen i Eden var Satans påstand til Eva: 
”Vist skal I ikke dø!“ (1 Mos 3,4). Med denne overbevisende på-
stand satte Satan sine ord over Guds ord.

Hvad siger disse tekster, som står i stærk modsætning til sjælens 
udødelighed, og hvordan kan de bruges som modargument?

Djævelens teori om sjælens udødelighed er udbredt den dag i dag. 
Bøger, film og tv-programmer fremmer til stadighed tanken om, at 
når vi dør, går vi bare over til en anden tilstand. Og det er uheldigt, 
at dette også forkyndes fra mange kristne kirker. Selv videnskaben 
er blevet inddraget. I USA findes der en stiftelse, som forsøger at 
skabe teknologi, som de påstår vil gøre os i stand til at kontakte de 
døde, som man tror stadigvæk er i live, men eksisterer som PMP’er, 
”postmortale personer“. Når vi ser, hvor omfattende denne anta-
gelse er, er det ingen overraskelse, at dette bedrag vil spille en afgø-
rende rolle i de sidste begivenheder i menneskenes historie.

Hvordan viser løgnen om sjælens udødelighed sig i kulturen i 
Danmark? Hvorfor er det vigtigt at stole på Guds ord frem for på 
det, vores sanser fortæller os? Hvor langt ville du gå, og hvad ville 
du betale og sætte på spil, hvis du fik chancen for at forlænge dit 
liv med 50 gode år? 100 år? 200 år?

TIRSDAG
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 1 Mos 3,7-19
Rom 5,12

 

Til aftertanke

5. OKTOBER 2022

SYNDENS FØLGER

Hvad var de vigtigste følger af synd?

Betaget af slangens tale så Eva ikke de langtrækkende følger af sit 
valg. I sig selv var det at spise af frugten ikke nær så alvorligt som 
det, handlingen repræsenterede. Ved sin ulydighed ophørte Eva 
med at være loyal mod Gud og valgte i stedet at følge Satan.

1 Mos 3 beskriver Adams og Evas fald og nogle af de meste tra-
giske konsekvenser. Fra et teologisk perspektiv blev begge over-
vældet af teofobi. De blev bange for Gud og de gemte sig for ham 
(1 Mos 3,8). Fra en psykosocial vurdering skammede de sig over 
sig selv og begyndte at anklage hinanden (1 Mos 3,7.9-13). Rent  
fysisk ville de svede, føle smerte og til sidst dø (1 Mos 3,16-19). 
Økologisk blev den naturlige verden degenereret (1 Mos 3,17-18).

Edens have var ikke længere det smukke og behagelige sted, 
den plejede at være. ”Da Adam og hans ledsager så de første tegn 
på forfald i visnende blomster og faldende blade, sørgede de dy-
bere, end nutidens mennesker sørger over deres døde. Der var i 
sandhed grund til at sørge over de sarte blomsters død; men da 
de smukke træer mistede deres blade, indprentede dette syn dem 
den grusomme kendsgerning, at døden er hvert levende væsens 
lod“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 31).

Adam og Eva døde ikke med det samme i den forstand, at de 
ophørte med at leve, men den dag fik de deres dødsdom. Herren 
sagde til Adam: ”I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du 
vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til 
jord skal du blive“ (1 Mos 3,19). Syndefaldet havde tragiske følger 
for hele menneskeheden. Apostlen Paulus forklarer, at ”synden 
kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og så-
dan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede“ (Rom 5,12).

Det sørgelige og smertefulde faktum er, at på samme måde 
som menneskeheden til alle tider har gjort, så lider vi i dag under 
følgerne af det, der skete i Edens have. Men vi kan være taknem-
lige over, at vi på grund af Jesus og korset har håbet om evigt liv i 
en verden, hvor synd aldrig mere vil opstå.

Bibelen lærer, at vi oprindeligt var skabt til liv. Men vi, der lever i 
dag, har arvet den situation, som jorden kom i på grund af synd. 
Vi er derfor vant til død og ødelæggelse. Tænk over, hvordan du 
og jeg i dag kan støtte det, som fører til liv, glæde og velfærd, i 
modsætning til død, sorg og ødelæggelse.

ONSDAG
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 1 Mos 3,15.21

 

 1 Kor 5,21
 Hebr 9,28

6. OKTOBER 2022

DET FØRSTE LØFTE OM EVANGELIET

Hvilket håb findes i disse vers for hele menneskeheden?

1 Mos 3 beskriver den frygtelige tragedie, som gjorde sit indtog i 
verden efter syndefaldet. Alt ændrede sig, og Adam og Eva så kon-
trasten mellem, hvordan verden var før, og hvordan den var nu.

Men midt i deres fortvivlelse gav Gud dem en forsikring og et 
håb for deres fremtid. Først forbandede han slangen med et ord 
om messiansk håb. Han gav et løfte om en frelser, som ville blive 
født i kvindens slægt: ”Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvin-
den, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit 
hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen“ (1 Mos 3,15).

Det ”fjendskab“, som Gud beskrev, var ikke blot en ydre kos-
misk strid mellem godt og ondt. Den handler også om vores livs-
holdning og den reaktion, du og jeg får til det onde, når frelseren 
vinder os over på sin side. Kristus ønsker at indpode fjendskab til 
Satan i hvert eneste menneskes sind. Det er Guds nåde, som leder 
os til omvendelse, når evangeliet om hans tilgivelse og kærlighed 
griber os. Uden hans fornyende kraft ville menneskeheden ved-
blive at være Satans slaver, rede til at følge hans befalinger.

Gud brugte dernæst ofringen af et dyr til at illustrere løftet om 
Messias (se 1 Mos 3,21). ”Da Adam efter Guds specifikke retnings-
linjer bragte et offer for synd, var ceremonien meget smertefuld 
for ham. Hans hånd skulle løftes for at tage liv, som alene Gud 
kunne give, og bringe det som et offer for synd. Det var første 
gang, han havde oplevet død. Mens han så på det blødende offer, 
som vred sig i dødskamp, skulle han i tro se frem til Guds søn, som 
offeret symboliserede, og som skulle dø som et offer for menne-
skene“ (Ellen White, The Story of Redemption, s. 50).

Hvad fortæller disse tekster om, hvad der først blev åbenbaret 
i Eden?

Adam og Eva forlod Edens have, og de havde fået at vide, at de 
skulle dø (1 Mos 3,19. 22-24). Men de forlod ikke haven nøgne eller 
med de figenblade, de selv havde syet sammen (1 Mos 3,7). Gud 
selv ”lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på“ 
(1 Mos 3,21). Gennem denne handling oplevede Adam og Eva for 
første gang, at Gud ville dække dem med sin retfærdighed (se Zak 
3,1-5; Luk 15,22). Allerede fra begyndelsen i Edens have blev evan-
geliet åbenbaret for menneskene.

TORSDAG
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7. OKTOBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og Profeter ”Fristelsen og Syndefaldet“,  
s. 26-31 og ”Frelsesplanen“, s. 32-36

· Uddannelse, ”Kundskaben om Godt og Ondt“, s. 23-27.

I de senere år har man studeret ”nærdødsoplevelser“. Nogle men-
nesker, som har oplevet at blive genoplivet, kan berette om, hvor-
dan de svævede ind i en anden eksistenssfære. Nogle fortæller 
om lys, og nogle har mødt for længst afdøde slægtninge. Kristne, 
som har haft denne oplevelse, har set det som en forsmag på 
himlen. Disse fortællinger ses af mange, som beviser på sjælens 
udødelighed. Men der er noget, der ikke stemmer helt. De fleste 
af dem, der har haft sådanne oplevelser, påstår, at de åndelige 
væsener, de har mødt, gav dem opmuntrende ord og udtalelser 
om kærlighed, fred og godhed. De hører aldrig om frelse i Kristus, 
intet om synd, intet om dom. Det, de hører, ligner New Age lær-
domme, hvilket måske forklarer, hvorfor disse mennesker, når de 
kommer tilbage til livet, har en tendens til at tage mere afstand fra 
kristendommen, end før de ”døde“. Er de blevet bedraget af den 
samme og med den samme løgn, som bedrog Eva i Edens have?

1. Hvordan viser Adams og Evas erfaring, at Guds tilgivelse ikke 
fjerner alle syndens følger? Hvilke følger lever du med?

2. Træet til kundskab om godt og ondt var et tillokkende om-
råde for Adam og Eva. Hvilke ”tillokkende områder“ kan vi 
blive fristet til at opsøge?

3. Hvordan vil du beskrive Adams og Evas overtrædelse? Dre-
jede den sig kun om en handling? Hvilke motiver var involve-
ret? Hvad appellerede til Eva og Adam, da de valgte at synde?

4. Synes du, at døden var en rimelig straf for deres forseelse? 
Kunne overtrædelsen være ordnet med en mindre bod?

5. Havde nogen ”del“ af Adam og Eva eksisteret tidligere, inden 
de blev skabt? Da Adam og Eva siden døde, døde de da helt, 
eller levede en ”del“ af dem videre som udødelig? 

6. Hvorfor tror du, at tanken om, at mennesket på en eller  
anden måde er ”udødelig“ og dermed lidt ligesom Gud, er så 
tiltrækkende for mange?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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