
1
”Jesus sagde til hende: ‘Jeg er opstandelsen og livet; den, der 
tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og 
tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?’“ ( Joh 11,25-26).

De gammeltestamentlige henvisninger til opstandelsen, som vi 
indtil nu har set på, var stort set baseret på personlige forventnin-
ger ( Job 19,25-17; Hebr 11,17-19; Sl 49,15; Sl 71,20) og fremtidige løf-
ter (Dan 12,1-2.13). Men vi har også de inspirerede gengivelser af 
situationer, hvor mennesker rent faktisk blev opvakt fra de døde.

Den første var Moses ( Jud 9; Luk 9,28-36). Under Israels konge-
dømme blev enkens søn i Sarepta (1 Kong 17,8-24) og den shu-
nemitiske kvindes søn (2 Kong 4,18-37) også opvakt fra de døde. 
Mens Kristus var på jorden, opvakte han enkens søn i Nain (Luk 
7,11-17), Jairus’ datter (Luk 8,40-56) og Lazarus ( Joh 11). Bortset fra 
Moses blev alle disse vakt til live som dødelige mennesker, som 
siden døde igen. Disse eksempler bekræfter i øvrigt Bibelens lære 
om, at de døde ingenting ved ( Job 3,11-13; Sl 115,17; Sl 146,4; Præd 
9,5.10). I ingen af disse eller andre bibelske beretninger om op-
standelse finder vi nogen omtale af en påstået oplevelse af et liv 
efter døden.

I denne uge skal vi se nærmere på de opstandelser, der skete før 
Kristi egen død og opstandelse.

· Jud 9
· Luk 9,28-36
· 1 Kong 17,8-24
· Luk 7,11-17
· Mark 5,35-43
· Joh 11,1-44
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SØNDAG

 Jud 9
Luk 9,28-36

 

Til eftertanke

23. OKTOBER 2022

MOSES’ OPSTANDELSE

Hvilke beviser finder du i disse tekster for Moses’ legemlige  
opstandelse? 

Nogle græske kirkefædre fra Alexandria påstod, at da Moses døde, 
så man to Moses’er: en levende i ånden, en anden død i legemet; 
en Moses, der for op til himlen sammen med engle, den anden 
begravet på jorden. Denne adskillelse mellem en sjæl, der for op 
til himlen, og et legeme, der blev begravet, gav måske mening til 
dem, der troede på den græske tanke om en udødelig sjæl; men 
det er ikke en opfattelse, vi finder i Bibelen. Juda 9 bekræfter den 
bibelske lære om Moses’ legemlige opstandelse, for striden hand-
lede om ”Moses’ lig“, ikke om en påstået, overlevende sjæl.

5 Mos 34,5-7 fortæller, at Moses var 120 år, da han døde, og at 
Herren begravede ham i dalen i Moabs land. Men Moses forblev 
ikke længe i graven.

”Kristus kom selv ned fra Himmelen sammen med de engle, der 
havde begravet Moses, og vækkede den hellige mand af hans søvn 
... Nu skulle Kristus skænke de døde livet for første gang. Da Livets 
fyrste og de skinnende væsener nærmede sig graven, frygtede Sa-
tan for, at hans herredømme var i fare ... Kristus nedlod sig ikke til 
at strides med Satan ... Men Kristus lagde det alt sammen i sin Fa-
ders hænder og sagde: ’Herren straffe dig!’ ( Jud 9). Opstandelsen 
var sikret for evigt. Satans bytte blev taget fra ham. De retfærdige 
døde ville blive kaldt til live igen“ (Ellen White, Patriarker og Profe-
ter, s. 244).

På forklarelsens bjerg finder vi et tydeligt bevis for, at Moses 
var i live. Der viste Moses sig sammen med profeten Elias, som var 
blevet forvandlet uden at smage døden (2 Kong 2,1-11). Moses og 
Elias talte med Jesus (se Luk 9,28-36). ”Og se, to mænd talte med 
ham; det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed og talte 
om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem“ (Luk 9,30-31). Mo-
ses’ tilsynekomst, som var et bevis på Kristi kommende sejr over 
synd og død, beskrives her med klare ord. Det var Moses og Elias, 
ikke deres ”ånder“ (Elias havde jo slet ikke været død), som var 
sammen med Jesus på bjerget.

Moses fik ikke lov til at komme ind i det jordiske Kana’an (5 Mos 
34,1-4), men blev bragt til det himmelske Kana’an. Hvad lærer 
det om, hvordan Gud ”formår med sin kraft, der virker i os, at 
gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår“ (Ef 3,20)?
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MANDAG

1 Kong 17,8-24
2 Kong 4,18-37

 

Til eftertanke

24. OKTOBER 2022

TO SITUATIONER FRA DET GAMLE TESTAMENTE

Hvilke ligheder og hvilke forskelle er der i disse to beretninger 
om opstandelse?

I Hebr 11 læser vi, at ”kvinder fik deres døde igen ved opstandelse“ 
(v. 35). Det var tilfældet i de to opstandelser, som der fortælles om 
i dagens tekster.

Den første skete under Israels store frafald under kong Akab og 
hans hedenske hustru Jezabels indflydelse. Mens en alvorlig tørke 
hærgede i landet, befalede Gud Elias at gå til Sarepta, en by, som 
lå uden for Israel. Der mødte han en fattig fønikisk enke, som var 
ved at tilberede et sidste måltid for sig selv og sin søn for derefter 
at dø. Men deres liv blev reddet gennem et mirakel, hvor melet og 
olien ikke slap op under hele tørken. Nogen tid senere blev hen-
des søn syg og døde. I sin desperation tryglede moren Elias om 
hjælp, og han råbte til Herren. Og ”Herren hørte Elias’ bøn, og livet 
vendte tilbage i drengen, så han blev levende“ (v. 22).

Den anden opstandelse skete i Shunem, en lille landsby syd  
for Gilboas bjerge. Elisa havde ved et mirakel hjulpet en fattig enke 
til at betale sin gæld ved at fylde mange kar med olie. Senere, i 
Shunem, mødte han en velstående gift kvinde, som ikke havde 
børn. Profeten fortalte hende, at hun ville få en søn, og det skete, 
som han havde forudsagt. Drengen voksede og var sund og rask, 
men en dag blev han syg og døde. Den shunemitiske kvinde gik  
til Karmels bjerg og bad Elisa om at komme med hende og se til  
hendes søn. Elisa bad indtrængende til Gud, og til sidst kom bar-
net til live igen.

Disse kvinders baggrund var meget forskellig, men de havde 
den samme frelsende tro. Den fønikiske enke gav profeten Elias 
mad og bolig i en meget vanskelig tid, hvor der ikke var noget trygt 
sted for ham i Israel. Den shunemitiske kvinde og hendes mand 
byggede et særligt værelse, hvor profeten Elisa kunne bo, når han 
kom igennem deres område. Da de to børn døde, henvendte de to 
trofaste mødre sig til Guds profeter og oplevede den store glæde, 
at deres børn blev levende igen.

Vi har set på to fantastiske beretninger, men vi skal naturligvis 
huske, at for mange andre skete der ikke sådanne mirakler. 
Disse beretninger blev netop fortalt, fordi de var helt usædvan-
lige. Måske fortæller det os noget om, hvor centralt løftet om en 
opstandelse ”på den yderste dag“ er for vores tro.
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 Luk 7,11-17

Til eftertanke

25. OKTOBER 2022

ENKENS SØN I NAIN

Bibelen fortæller, at ”Jesus færdedes overalt og gjorde vel og hel-
bredte alle, der var under Djævelens herredømme; for Gud var med 
ham“ (ApG 10,38). De fire evangelier er fulde af beretninger om, 
hvordan Jesus hjalp nødlidende og sårede mennesker. Derfor kom 
mange jøder senere til tro på, at Jesus var den lovede Messias.

”Der fandtes hele landsbyer, hvor der ikke var en eneste klage 
over sygdom i noget hus, fordi han var kommet forbi og havde 
helbredt alle deres syge. Hans arbejde gav beviser på, at han var 
udpeget af Gud. Kærlighed, nåde og medfølelse blev åbenbaret i 
hver eneste af hans gerninger. Hans hjerte var fyldt med dybtfølt 
sympati for menneskenes børn. Han antog selv en menneskelig 
natur i håb om at kunne stille menneskers behov. De fattigste og 
mest ydmyge var ikke bange for at nærme sig ham. Selv små børn 
følte sig tiltrukket af ham“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 10-11).

Hvilken forskel er der på det, der skete i denne opstandelse  
sammenlignet med de to, vi så på i gårsdagens afsnit?

Engang da Jesus og hans disciple nærmede sig Nain, var et begravel-
sesoptog på vej ud af byporten. I den åbne kiste lå en enkes eneste 
søn, og hun græd utrøsteligt. Fuld af medlidenhed sagde Jesus til 
den sørgende mor: ”Græd ikke!“ Så vendte han sig mod båren og 
befalede: ”Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!“ Den døde kom til 
live, og ”Jesus gav ham til hans mor“. Jesu tilstedeværelse ændrede 
scenariet fuldstændigt, og mange af dem, der havde været vidne til 
miraklet, var klar over, at det ikke kun handlede om, at noget for-
bløffende var sket, men at ”en stor profet“ var midt iblandt dem.

Både den fønikiske enke (1 Kong 17,8-24) og den shunemitiske 
kvinde (2 Kong 4,18-37) havde bedt om hjælp fra henholdsvis Elias 
og Elisa. Men enken fra Nain fik hjælp uden at bede om det. Det 
betyder, at Gud har omsorg for os, selv når vi ikke er i stand til el-
ler føler os uværdige til at bede ham om hjælp. Jesus så problemet 
og greb ind. Det var typisk for hele hans tjeneste på jorden.

Sand religion indbefatter omsorg (Jak 1,27). De fleste af os kan 
ikke udføre den form for mirakler, som Jesus gjorde. Vores enker 
må leve med deres sorg og savn, indtil Jesus kommer igen. Drøft 
i din klasse, hvad vi som medmennesker kan gøre og sige til dem 
– og hvad vi ikke skal gøre og sige! Hvordan kan vi hjælpe dem, vi 
møder, som har det svært?

TIRSDAG
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Mark 5,21-24. 
35-43

Til eftertanke

26. OKTOBER 2022

JAIRUS’ DATTER

Opstandelser, der skete, inden Jesus opstod fra de døde, var ikke 
begrænsede til en bestemt etnisk gruppe eller social klasse. Moses 
var måske den største menneskelige leder for Guds folk nogen-
sinde (5 Mos 34,10-12), den fattige fønikiske enke var ikke engang 
israelit (1 Kong 17,9). Den shunemitiske kvinde var ikke jøde, men 
højtstående i sit lokalsamfund (2 Kong 4,8), enken fra Nain havde 
kun én søn, som hun sikkert var økonomisk afhængig af (Luk 7,12). 
Jairus var synagogeforstander, formentlig i Kapernaum (Mark 
5,22). Uanset kulturel baggrund eller social status blev disse men-
nesker velsignet gennem Guds livgivende kraft.

Hvad kan vi lære om døden fra Jesu ord: ”Barnet er ikke død, 
hun sover“?

Jairus’ 12-årige datter lå alvorligt syg derhjemme. Jairus gik til Jesus 
og tryglede ham om at komme og lægge sine helbredende hænder 
på hende. Men de nåede ikke langt, før nogen bragte den sørge-
lige nyhed: ”Din datter er død!“ Men Jesus sagde til den sørgende 
far: ”Frygt ikke, tro kun!“ Jairus’ eneste håb var Guds indgriben.

Da de kom til huset, sagde Jesus til dem, der var forsamlet der: 
”Hvorfor larmer og græder I? Barnet er ikke død, hun sover.“ De lo 
ad ham, fordi (1) de vidste, at hun var død, og (2) de forstod ikke 
betydningen af hans ord. ”Den trøstende metafor, hvor ‘søvn’ står 
for ‘død’, synes at have været Kristi yndlingsmåde at omtale denne 
erfaring på (Matt 9,24; Luk 8,52; se Joh 11,11-15), Døden er en søvn, 
men det er en dyb søvn, som kun den store livgiver kan vække 
os fra, for han alene har gravens nøgler (se Åb 1,18; Joh 3,16; Rom 
6,23)“ (The SDA Bible Commentary, 5. bd., s. 609).

Efter denne piges opstandelse blev de, som så det, ”fuldstæn-
dig ude af sig selv“. Og det er ikke så underligt. Her og nu er døden 
endelig, absolut og tilsyneladende uigenkaldelig. At se en opstan-
delse som denne med egne øjne må have været en fantastisk livs-
forvandlende oplevelse.

Jesu ord: ”Frygt ikke, tro kun!“ (Mark 5,36) er også betydnings-
fulde for os i dag. Hvordan kan vi lære at gøre det selv midt i 
frygtelige situationer, som er de allervigtigste tidspunkter at 
holde fast i troen?

Er det naturligt at være bange for at dø? Eller er det forkert 
og ligefremt syndigt for en kristen at nære angst i den situation?

ONSDAG
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 Joh 11,1-44

 

Til eftertanke

27. OKTOBER 2022

LAZARUS

På hvilken måde blev Jesus ”herliggjort“ gennem Lazarus’  
sygdom og død?

I denne situation bruger Jesus igen søvn som et billede på døden. 
”Vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham.“ Da no-
gen troede, at han talte om bogstavelig søvn, sagde Jesus direkte, 
hvad han mente: ”Lazarus er død.“ Og da Jesus kom til Betania, 
havde Lazarus faktisk allerede været død i fire dage, og hans le-
geme var allerede ved at gå i forrådnelse. Når et legeme begynder 
at gå så meget i opløsning, at det lugter, er der ingen tvivl: perso-
nen er død.

Da Jesus sagde til Marta: ”Din bror skal opstå,“ bekræftede 
hun sin tro på den endelige opstandelse. Men Jesus sagde: ”Jeg er 
opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end 
dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. 
Tror du det?“ Og så tilføjede han: ”Hvis du tror, skal du se Guds 
herlighed.“ Marta troede, og hun så Guds herlighed i sin brors  
opstandelse.

Bibelen siger, at alt blev skabt ved Herrens ord (1 Mos 1; Sl 33,6), 
og ved hans ord kan liv som i Lazarus’ tilfælde blive genskabt. Efter 
en kort bøn befalede Jesus: ”Lazarus, kom herud!“ I samme øje-
blik så de omkringstående mennesker Guds livgivende kraft, den 
samme kraft, som skabte verden ved sit ord, og den samme kraft, 
som ved dagenes ende skal kalde de døde til live i opstandelsen.

Ved at opvække Lazarus beviste Jesus, at han havde magt til at 
besejre døden. Hvilket større eksempel på Guds herlighed kan der 
være for skabninger som os, som uvægerligt kommer til at dø?

Læs Joh 11,25-26. I den ene sætning taler Jesus om, at troende 
dør, i den næste taler han om, at troende aldrig i evighed skal 
dø. Hvordan kan begge dele være rigtigt? Hvad er det, Jesus for-
søger at lære os?

I hvilken forstand kan vi sige, at vi har evigt liv nu, hvis vi tror 
på Jesus? Hvad er det ved det kristne liv, som gør det evigt? 

Lazarus var død, men opstod igen. Men Lazarus opstod og 
døde dog igen. Hvad er forskellen på hans opstandelse og fx den 
opstandelse, Moses oplevede? Hvordan vil forskellen opleves?

TORSDAG
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28. OKTOBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Moses’ død“, s. 240-125 
·  Profeter og Konger, ”En streng tilrettevisning“, s. 68-74 og  

”Elisas fredsbudskab“, s. 117-120
·  Jesu Liv, ”Officeren i Kapernaum“, s. 222-226; ”En berøring i tro“, 

s. 244-247 og ”Magt over død og grav“, s. 377-386.

”I Kristus er livet, det oprindelige, det retmæssige, det iboende. 
‘Den, der har Sønnen, har livet’ (1 Joh 5,12). Kristi guddommelighed 
er den troendes forvisning om evigt liv. Jesus sagde: ‘Den, der tror 
på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror 
på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?’ Kristus ser her frem 
til tiden for sit andet komme. Så skal de retfærdige døde oprejses 
uforkrænkelige, og de levende retfærdige skal optages til Himme-
len uden at se døden. Det mirakel, som Kristus snart ville lade ske 
ved at opvække Lazarus fra de døde, ville være et billede på de 
retfærdige dødes opstandelse. Ved sit ord og ved sine gerninger 
erklærede han at være opstandelsens Herre. Han, som selv snart 
skulle dø på korset, stod med dødens nøgler som sejrherre over 
graven og hævdede sin ret og magt til at give evigt liv“ (Ellen White, 
Jesu Liv, s. 462).

1. Mange forfattere har ned igennem århundrederne skrevet 
om formålsløsheden ved et liv, som ender med død. Vi dør 
alle, både kyllinger, bævere, muslinger og mennesker. Men 
for os mennesker er situationen på en måde værre end dy-
renes, for vi ved, at vi skal dø (se Præd 9,5). Det gør kyllinger, 
bævere og muslinger ikke. Hvorfor har løftet om en opstan-
delse så stor betydning for os?

2. Hvis man tror, at sjælen er udødelig, og at de døde, især de 
troende døde, lever videre i himlen efter deres død, hvorfor 
ville en opstandelse ved tidernes ende så være nødvendig?

3. Hvis nogen ringer til dig og spørger: ”Er Anne hjemme?“  
svarer du måske: ”Ja, men hun sover.“ Du ville ikke svare:  
”Ja, men hun er død.“ Hvorfor ikke? Bibelen sammenligner 
døden med en søvn. Hvad er ligheden, og hvori består for-
skellen?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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