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”I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, 
og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået  
løfterne … for han regnede med, at Gud havde magt endog til at 
oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt  
tilbage“ (Hebr 11,17.19).

Det Gamle Testamentes håb er ikke baseret på græske ideer om 
sjælens naturlige udødelighed, men på den bibelske lære om de 
dødes opstandelse.

Men hvordan kan et ikke-længere-eksisterende menneskeligt le-
geme, kremeret til aske eller ødelagt på anden vis, komme til live 
igen? Hvordan kan nogen, som har været død i måske århundre-
der eller årtusinder få sin identitet igen?

Disse spørgsmål får os til at reflektere over livets mysterium. Vi  
er i live og nyder det liv, som Gud nådigt giver os hver dag. Selv 
uden at kunne forstå livets overnaturlige oprindelse ved vi, at  
Gud i begyndelsen skabte liv ud af livløs jord gennem sit ords 
magt (1 Mos 1; Sl 33,6.9). Hvis Gud i begyndelsen var i stand til at 
skabe liv på jorden ud af intet (ex nihilo på latin), hvorfor skulle vi 
da tvivle på, at han er i stand til at genskabe et menneskes liv og 
genoprette dets oprindelige identitet?

I denne uge skal vi med specielt fokus på udtalelser fra Job, nogle 
salmister og profeterne Esajas og Daniel studere, hvordan fore-
stillingen om den endelige opstandelse kom til udtryk i Det Gamle 
Testamente.

· Job 19,25-27
· 1 Tim 6,16
· Sl 49; Sl 17
· Es 26,14.19
· Dan 12
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SØNDAG

 Job 19,25-27
Sml. med

 Joh 1,18
 1 Tim 6,16

 Sl 73,12-17
Mal 3,14-18

 

Til eftertanke

16. OKTOBER 2022

JEG SKAL SKUE GUD

Hvornår og under hvilke forhold forventede Job at ”skue Gud“? 
Når Job i disse vers kan give udtryk for troen på en opstandelse, 
hvordan kan han i 14,7-14 give udtryk for, at mennesket i mod-
sætning til fx et træ ikke har noget håb om liv efter døden?

Livet er ikke retfærdigt. Det ser vi især, når vi oplever, at ”de gode“ 
lider, og det går ”de uretfærdige“ godt. Job var ”en retsindig og ret-
skaffen mand, der holdt sig fra det, der var ondt“. Alligevel tillod 
Gud Satan at plage ham. Han blev ramt fysisk af sygdom, materielt 
mistede han næsten alt, hans tjenere og til og med hans egne 
børn døde. Følelsesmæssigt var han omgivet af venner, som ”trø-
stede“ ham med, at det hele var selvforskyldt. 

Job var ikke klar over, at han var epicentrum for en kosmisk 
kamp mellem Gud og Satan. I sin lidelse ønskede Job, at han aldrig 
var blevet født ( Job 3,1-26). 

Jobs bog kan være vanskelig at læse og forstå. Men mange 
bibellæsere finder i Jobs udvikling en logik, som fører til troen på 
opstandelsen. Jobs venner hævder, at Gud udmåler sin retfærdig-
hed i dette liv. Derfor er Jobs lidelser hans egen skyld. Job ved, at 
han er ikke et uretfærdigt menneske. Han kunne derfor vælge at 
konkludere, at Gud er uretfærdig. Men Job drager den slutning, 
at siden dette liv åbenlyst kan være uretfærdigt – og da han fast-
holder, at Gud er retfærdig, så må konklusionen være, at Gud 
vil holde en dom efter dette liv, hvor der gøres op. Altså må der 
komme en opstandelse.

Med stærk overbevisning udtalte han, at selv om han dør, ville 
hans løser en dag stå frem på jorden, og han, Job selv, ville skue 
Gud ( Job 19,25-27). Hvilket fantastisk håb midt i en så stor trage-
die! Jobs udtalelse om løseren udtrykker den samme vished, som 
da Marta flere hundrede år senere sagde til Jesus: ”Jeg ved, at han 
[Lazarus] skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag“ ( Joh 
11,24). Job måtte ligesom Marta holde fast i dette løfte i tro, selv 
om Marta i modsætning til Job kort efter kom til at erfare et mæg-
tigt bevis på denne tro, da Jesus kaldte Lazarus ud fra graven.

I sit ønske om et nyt liv ligesom træet taler Job om graven og om 
at være i graven en tid og beder derefter Gud: ”Gid … du ville 
huske mig igen!“ ( Job 14,13). Tror du, at Gud husker dig og mig – 
også midt i uretfærdighed? Husker han os med glæde?
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MANDAG

 Sl 49
 

Til eftertanke

17. OKTOBER 2022

GRAVENS MAGT

Hvad fik salmisten til at være så sikker på sin endelige opstan-
delse i modsætning til dem, der døde uden den vished?

Salme 49 taler om den falske tryghed, som tåberne, der ”stoler på 
deres rigdom og praler af deres store formue“ har. ”Deres navn 
var udråbt over jordegodser“, og de lever kun for selv at blive vel-
signet. De opfører sig, som om deres ære og velstand varer evigt.

Men de uforstandige glemmer, at deres ære forsvinder, og at 
de går til grunde på samme måde som dyrene. ”De styrer mod 
dødsriget som får, døden er deres hyrde … Deres skikkelse tæres 
bort, dødsriget bliver deres bolig.“

Århundreder tidligere sagde Job: ”Nøgen kom jeg ud af moders 
liv, nøgen vender jeg tilbage!“ ( Job 1,21; 1 Tim 6,7). Salmisten på-
peger, at både tåben og den vise ”må efterlade deres rigdom til 
andre“ (Sl 49,11).

Men der er en afgørende forskel mellem dem. På den ene side 
er der tåben, som går til grunde, selv om han forsøger at finde 
sikkerhed i sin egen rigdom og præstationer. Den vise derimod har 
sit blik rettet ud over den menneskelige saga og gravens fængsel 
til den herlige arv, som Gud har beredt for ham (1 Pet 1,4.). Med 
denne opfattelse i tanke kunne salmisten med tillid sige: ”Men 
Gud vil løskøbe mit liv, han vil drage mig ud af dødsrigets magt“  
(Sl 49,16).

I overensstemmelse med Det Gamle Testamentes håb siger sal-
misten ikke, at sjælen i dødsøjeblikket vil flyve til himlen. Han siger 
kun, at han ikke i al evighed vil forblive i graven. Der vil komme et 
tidspunkt, hvor Gud løskøber ham fra døden.

Igen bliver visheden om den fremtidige opstandelse beskrevet. 
Den giver håb, sikkerhed og mening til livet her og nu. Den vise vil 
modtage en evig arv, der er langt bedre end det, den tåbelige selv 
kunne samle sig i dette korte liv.

Kan du nævne eksempler på nogen, der finder tryghed i rigdom 
og kunnen? Kan vi ved at holde blikket fæstet på Jesu kors be-
skyttes mod at begå den fejl? Hvordan gør vi det i praksis?
Har du nogensinde oplevet at stå på dødens rand? Har det fået 
dig til at tænke mere over, hvad døden indebærer?
Hvad er forskellen mellem at stå på dødens rand og at dø?
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 Sl 71

Til eftertanke

18. OKTOBER 2022

”FRA JORDENS DYB“

Hvad mente salmisten, da han bad Gud om at løfte ham op ”på ny 
fra jordens dyb“?

I salme 49 fandt vi et rørende udtryk for håb om opstandelse, som 
stod i modsætning til den falske sikkerhed hos tåben, der stolede 
på sin rigdom. I salme 71 søger salmisten sikkerhed og håb hos 
Gud, mens han er omringet af fjender og falske anklager, som siger, 
at Gud har forladt ham.

Under sine prøvelser finder salmisten trøst og sikkerhed ved 
at genkalde sig, hvordan Gud i fortiden har haft omsorg for ham. 
Først indser han, at Gud har holdt ham oppe lige fra fødslen og til 
og med var den, som tog ham fra moders liv. Dernæst erkender 
han, at Gud har undervist ham fra hans ungdom.

I visheden om, at Gud er hans klippe og borg, bønfalder salmi-
sten ham: ”Vær min tilflugts klippe, den borg, hvor jeg finder red-
ning.“ ”Kast mig ikke bort, når jeg bliver gammel, forlad mig ikke, 
når kræfterne svigter.“ ”Gud, hold dig ikke borte fra mig, min Gud, 
skynd dig til hjælp!“ Og så tilføjer han: ”Du lod mig opleve store og 
hårde trængsler; giv mig livet på ny, løft mig op på ny fra jordens 
dyb!“

Udtrykket ”fra jordens dyb“ kan forstås bogstaveligt som en 
henvisning til salmistens fremtidige fysiske opstandelse. Men 
sammenhængen synes at favorisere en billedlig beskrivelse af 
salmistens dybe depression, som om jorden var ved at opsluge 
ham (sml. med Sl 88,6 og Sl 130,1). Så vi kan sige, at ”det først og 
fremmest er billedlig tale, men at det også henviser til en fysisk 
opstandelse“ (Andrews Study Bible, note til Sl 71,2).

Hvad det til syvende og sidst er vigtigt at forstå er, at uanset 
hvordan vores situation er her og nu, er Gud med os og har om-
sorg for os. Og vores håb findes ikke i denne verden, men i det 
evige liv, vi har i Jesus efter vores opstandelse ved Jesu genkomst.

Vi oplever alle frygtelige situationer med modløshed. Hvordan 
kan det være en hjælp til at holde ud at fokusere på, hvordan Gud 
har været med os i fortiden? Hvordan kan det styrke vores tro og 
tillid i de tider, hvor Gud synes langt borte?

Hvad er det, som gør livet værd at leve? Hvad får efter din er-
faring af og til mennesker til at ønske, at de var døde? Hvad kan 
du gøre eller sige, som hjælper dem til at få livsmodet tilbage?

TIRSDAG
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 Es 26,14.19
Mal 4,1

 

Til eftertanke

19. OKTOBER 2022

”DINE DØDE BLIVER LEVENDE“

Hvilken kontrast er der mellem dem, der dør for evigt og dem, 
som modtager evigt liv?

Esajas’ Bog præsenterer en afgørende forskel mellem Guds stor-
hed og vores menneskelige skrøbelighed (se Es 40). Vi er kun 
som græs, der tørrer ind, og blomster, der visner; men Guds ord 
forbliver til evig tid (Es 40,6-8). På trods af menneskets syndighed, 
er Guds frelsende nåde tilgængelig for alle, også for hedningerne, 
hvis de indgår i hans pagt og holder sabbatten (Es 56).

I Esajas’ Bog bliver håbet om opstandelsen betydeligt udvidet. 
Tidligere bibelske henvisninger til opstandelsen var udtrykt fra en 
mere personlig synsvinkel ( Job 19,25-27; Sl 49,15; Sl 71,20), men 
profeten Esajas taler om, at den indbefatter både ham selv og alle 
troende, som indgår i Guds pagt (Es 26,19).

Esajas kapitel 26 opstiller kontrasten mellem de ondes og de 
retfærdiges skæbne. På den ene side skal de onde forblive døde 
uden nogensinde at bringes til live igen, i hvert fald efter ”den an-
den død“ (Åb 21,8). De vil blive helt ødelagt, og mindet om dem vil 
blive slettet for evigt (Es 26,14). Dette afsnit understreger læren 
om, at der ikke findes en sjæl eller en ånd, der forbliver levende 
efter døden. Når Herren taler om de ondes endelige ødelæggelse, 
som indtræffer ved verdens afslutning, siger han et andet sted, at 
de onde skal blive fuldstændig brændt op, ”så der hverken bliver 
rod eller grene tilbage“ (Mal 3,19).

På den anden side skal de retfærdige opstå fra de døde for 
at modtage deres herlige arv. Esajas kapitel 25 understreger, at 
”døden opsluges for evigt“, og ”Gud Herren tørrer tårerne af hvert 
ansigt“ (Es 25,8). I Esajas kapitel 26 finder vi følgende ord: ”Dine 
døde bliver levende, deres lig står op. I, der ligger i jorden, skal 
vågne og juble. For din dug er lysets dug, og jorden bringer død-
ninge til live“ (Es 26,19). Alle de retfærdige, som opstår, får del i det 
festmåltid, som Herren holder for alle folkene (Es 25,6). Den sidste 
opstandelse vil føre alle de retfærdige fra alle tider sammen. Det 
indbefatter også dine kære, som allerede er døde i Kristus.

Forestil dig, at vi ikke havde et håb eller nogen begrundelse for 
at tro, at vores død var andet end total afslutning for os. De, 
som kendte os, ville også snart være borte, og det ville da være, 
som om vi aldrig havde levet. Hvordan står den skæbne i kon-
trast til det håb, vi har?

ONSDAG
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Dan 12

 

Til eftertanke

20. OKTOBER 2022

DE, DER SOVER I JORDEN

Det Nye Testamente taler meget om de dødes opstandelse. Vi 
har allerede set, at tanken også findes i Det Gamle Testamente. 
Mange af de mennesker, som levede på Det Gamle Testamentes 
tid, havde det samme opstandelseshåb, som vi har. Marta, som 
levede på Jesu tid, havde også dette håb ( Joh 11,24). Der er ingen 
tvivl om, at en del af jøderne på den tid troede på opstandelsen 
”på den yderste dag“, selv om det ikke var alle (Se ApG 23,8).

I Det Gamle Testamente bliver troen på opstandelsen udtrykt 
stærkest i de tekster, som er begyndelsen på de apokalyptiske 
profetier, fx Es 24-27 og Ez 36. Daniels Bog hører også med her.

Hvilket håb om opstandelse finder vi her i denne store profets 
skrifter?

Det har været meget omdiskuteret, hvem Mikael ”den store fyrste“ 
er. I Daniels Bog finder vi hentydninger til den samme guddomme-
lige person som ”fyrsten for hæren“ (Dan 8,11), ”fyrsternes fyrste“ 
(Dan 8,25), ”en salvet fyrste“ (Dan 9,25) og til sidst ”Mikael, den 
store fyrste“ (Dan 12,1). Det er derfor logisk også at identificere 
Mikael med Kristus.

Alle de gammeltestamentlige tekster, vi indtil nu har betragtet 
( Job 19,25-27; Sl 49,15; Sl 71,20; Es 26,19), taler om de retfærdiges 
opstandelse. Men Daniel 12 taler om en opstandelse både for ret-
færdige og uretfærdige. Når Mikael fremstår, skal mange ”af dem, 
der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhå-
nelse, til evig afsky“ (Dan 12,2).

Mange mener, at dette vers taler om en særlig opstandelse for 
visse mennesker, både de trofaste og de uretfærdige, ved Jesu 
genkomst.

I den evangelisk-lutherske kirke bekender man søndag efter 
søndag, at vi som kristne tror på ”kødets opstandelse og det 
evige liv“. For nogle år siden foretog Kristeligt Dagblad en un-
dersøgelse, der viste, at 9 % af danskerne troede på reinkarna-
tion, lidt flere på opstandelse – og meget overraskende, at nogle 
troede på begge dele.

Hvor stærk tror du, at forestillingen om kødets opstandelse 
er hos kristne i Danmark generelt? Har du nogensinde talt med 
en anden kristen om det?

TORSDAG



36

21. OKTOBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Profeter og Konger, ”Den kommende herlighed“,  
s. 352-357.

Moderne videnskab lærer, at al materie består af atomer, som 
igen er opbygget af mindre partikler. To af dem kaldes kvarker og 
leptoner, og man antager, at de er byggestenene i al fysisk virkelig-
hed. I opstandelsen kan man så argumentere for, at Gud bare skal 
rekonfigurere kvarkerne og leptonerne. I sin hån mod troen på 
opstandelse spurgte ateisten Bertrand Russell, hvad der sker med 
dem, som blev spist af kannibaler, for deres legemer er nu blevet 
en del af kannibalens legeme, så hvem får hvad i opstandelsen? 
Men Gud har ikke brug for de oprindelige atomer. Et ord fra ham 
kan skabe nye kvarker og leptoner. Den Gud, som skabte universet 
ud af intet, kan ved opstandelsen genskabe os, som han har lovet, 
så vi hver især opstår med vores personlige identitet.

”Livgiveren vil kalde sit dyrt købte ejendomsfolk frem i den 
første opstandelse. Indtil det sejrrige øjeblik, når den sidste basun 
lyder, og den store hær vil opstå til evig sejr, vil alle de hellige, som 
sover i jorden, blive holdt i sikkerhed og vogtet som en værdifuld 
juvel, som kendes ved navn af Gud. 

Fordi de fik ‘del i guddommelig natur’, vil de opstå fra de døde 
ved Frelserens kraft, som boede i dem, mens de levede“ (Ellen 
White kommentar, The SDA Bible Commentary, 4. bd., s. 1143).

1. Der findes omtrent 2 billioner galakser, som hver består af 
milliarder og milliarder af stjerner. Nogle af disse stjerner har 
planeter, der er i kredsløb omkring dem, ligesom planeterne 
i vores solsystem er i kredsløb omkring solen. Ikke alene 
skabte vores Gud alle disse stjerner, men han opretholder 
dem og kender dem ved navn (Sl 147,4). Hvorfor skulle men-
neskers opstandelse være en umulighed for ham?

2. Læs Hebr 11 og notér dig, hvordan disse ”troshelte“ havde 
håb for fremtiden, selv før Jesu opstandelse?

3. Ved opstandelsen genskaber Gud mennesket. Kan vi være 
sikre på, at det er det samme menneske, der opstår? Hvad 
udgør menneskets identitet? Er det bestemte molekyler, er 
det en immateriel (udødelig) sjæl uden for tid og rum? Kan et 
menneske være bestemt af sit personlige forhold til Gud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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