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”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal  
Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have 
evigt liv i ham“ ( Joh 3,14-15).

Det siges, at man ikke kan undslippe hverken død eller skat. Det 
er nok ikke helt rigtigt. Folk kan af og til slippe for skat, men aldrig 
for døden. Måske kan man udsætte døden i nogle år, men før el-
ler senere indtræffer den. Håbet om en opstandelse betyder alt 
for os, fordi vi ved, at de døde, både de retfærdige og de onde, til 
at begynde med havner det samme sted. Paulus sagde, at uden 
dette håb ”er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt“ (1 
Kor 15,18). Det er mærkeligt at sige det, hvis de, som ”er sovet hen 
i Kristus“, farer omkring i himlen i Guds nærhed.

Kristi opstandelse står centralt i vores tro, for i hans opstandelse 
har vi sikkerhed for vores egen opstandelse. Men Kristus var selv-
følgelig nødt til at dø, før han kunne blive oprejst fra de døde. Der-
for bad han med stor kval i Getsemane, idet han så frem imod sin 
død: ”Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig 
fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time“ ( Joh 
12,27). Hensigten med hans komme til jorden var at dø.

I denne uge vil vi fokusere på Jesu død, og hvad den betyder for 
løftet om evigt liv.

· Åb 13,8
· Matt 17,22-23
· Mark 9,30-32
· Joh 19,1-30
· Rom 6,23
· 1 Kor 1,18-24
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SØNDAG

 Åb 13,8
ApG 2,23

1 Pet 1,19-20

 Tit 1,2

 

Til eftertanke

30. OKTOBER 2022

FRA VERDEN BLEV GRUNDLAGT

Disse tekster siger, at frelsesplanen blev lagt før skabelsen af  
vores verden. Centralt i den plan var Jesu død på korset som Guds 
lam.

Hvad fortæller dette vers om, hvor længe frelsesplanen med 
Kristi død som det centrale har eksisteret?

”Planen om vor forløsning var ikke en plan, der blev lagt efter 
Adams fald i synd … Den var en åbenbaring af de principper, der 
fra evige tider havde været grundvolden for Guds trone“ (Ellen 
White, Jesu Liv, s. 14).

Planen blev først åbenbaret for Adam og Eva i Edens have (1 
Mos 3,15.21), og blev udtrykt gennem hvert eneste blodoffer i 
Det Gamle Testamente. Da Gud prøvede Abrahams tro, sørgede 
han for, at en vædder blev ofret i stedet for Isak (1 Mos 22,11-13). 
Denne erstatning var et tydeligt billede på Kristi stedfortrædende 
offer på korset.

Centralt i hele frelsesplanen finder vi altså Jesu stedfortræ-
dende død på korset, som i århundreder blev symboliseret ved  
ofringer af dyr. De pegede alle frem til Jesu død på korset som 
”Guds lam, som bærer verdens synd“ ( Joh 1,29).

Dyreofringer er grusomme og blodige. Men hvorfor er denne 
grusomhed og blodighed lige netop den pointe, som lærer os, 
hvad det betyder, at Kristus døde for vores skyld, og hvor meget 
synden kostede?
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MANDAG

 

Til eftertanke

31. OKTOBER 2022

PÅ VEJ MOD KORSET

Hvilken reaktion havde disciplene på Jesu forudsigelser om  
sin lidelse og død? Hvad viser deres reaktion om vigtigheden af, 
hvordan vi tolker Skrifterne?

Matt 16,21-23

Matt 17,22-23; Mark 9,30-32; Luk 9,44-45

Luk 18,31-34

Jesus blev født for at dø, og han levede for at dø. Hvert eneste 
skridt, han tog, bragte ham nærmere det store forsonende offer 
på Golgatas kors. Han var fuldt ud klar over sin opgave og tillod 
intet eller ingen at aflede hans opmærksomhed bort fra den.  
”Hele hans liv forberedte ham på hans død på korset“ (Ellen White, 
Fundamentals of Christian Education, s. 382).

I de sidste år af sin tjeneste på jorden talte Jesus mere og mere 
tydeligt til sine disciple om sin forestående død. Men de syntes at 
være ude af stand til og uvillige til at acceptere, hvad han sagde. 
De var fyldt med falske opfattelser af Messias’ rolle, og det sidste, 
de havde ventet af Jesus som Messias, var, at han skulle dø. Kort 
sagt førte deres forkerte teologi til meget unødvendig smerte og 
lidelse for dem.

Jesus havde allerede sagt til Nikodemus: ”Og ligesom Moses 
ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophø-
jes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham“ ( Joh 3,14-15). 
Mens de var i Cæsarea Filippi, fortalte Jesus sine disciple, at han 
”skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og yp-
perstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den 
tredje dag“ (Matt 16,21). Da han i hemmelighed passerede gennem 
Galilæa (Mark 9,30) og foretog sin sidste rejse til Jerusalem (Luk 
18,31-34), talte Jesus igen til sine disciple om sin død og opstan-
delse. Men da det ikke var, hvad de ønskede at høre, lyttede de 
ikke. Hvor er det let for os at gøre det samme.

Guds folk på Jesu tid havde forkerte opfattelser af Messias’ 
første komme. Hvilke forkerte opfattelser findes der i dag med 
hensyn til Jesu andet komme?
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 Joh 19,1-30

Til eftertanke

1. NOVEMBER 2022

”DET ER FULDBRAGT“

Hvilket afgørende budskab for os er indeholdt i Jesu udtalelse: 
”Det er fuldbragt“?

Det afgørende øjeblik var kommet for Kristus, for menneskeheden 
og for hele universet. I dyb kval kæmpede han mod mørkets mag-
ter. Langsomt bevægede han sig gennem Getsemane, gennem de 
uretfærdige forhør og op til Golgata-højen. Onde engle forsøgte 
at besejre ham. Mens Jesus hang på korset, hånede ypperstepræ-
sterne, de skriftkloge og de ældste ham og sagde: ”Andre har han 
frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham 
nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham“ (Matt 27,42).

Kunne Kristus være steget ned fra korset? Kunne han have 
frelst sig selv? Svaret er ja. Han kunne, men han ville ikke. Hans 
ubetingede kærlighed til hele menneskeheden tillod ham ikke at 
give op. Faktisk ”var de, som hånede ham, blandt dem, han døde 
for at frelse, og han kunne ikke stige ned fra korset og frelse sig 
selv, for han blev ikke holdt fast af naglerne, men af sin egen vilje 
til at frelse dem“ (Alfred Plummer, An Exegetical Commentary on the  
Gospel According to S. Matthew (London: Elliot Stock, 1910, s. 397).

Gennem sine lidelser sejrede Kristus over Satans herredømme, 
selv om det var Satan, som havde fremkaldt de begivenheder, der 
førte til korset. Satan stod også bag, at Judas forrådte ham (Joh 
6,70; Joh 13,2.27). ”På en eller anden måde, som evangelisten  
ikke forsøger at beskrive, skyldes Jesu død både Satans handling 
og en handling, hvor Jesus vinder sejr over Satan“ (George E. Ladd,  
A Theology of the New Testament, rev. ed., s. 192).

Kristi råb fra korset: ”Det er fuldbragt“, udtrykte han ikke kun, 
at hans pine var overstået, men også, at han havde vundet den 
kosmisk-historiske strid mod Satan og hans onde magter. ”Hele 
Himmelen jublede over Frelserens sejr. Satan var overvundet, og 
han vidste, at han havde mistet sit rige“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 668).

Det er svært at fatte den store kontrast: Gennem sin fuldstæn-
dige ydmygelse havde Guds søn vundet den største og herligste 
sejr for os og for hele universet.

Tænk over Kristi død på korset. Hvad fortæller hans lidelser om 
syndens alvor i forhold til vores egne bestræbelser på at gøre 
godt for at opveje vores selviskhed? Kan Gud gøre mere for at 
bringe os tilgivelse? Kan der føjes noget til det offer, Kristus 
bragte på Golgata? Kan offeret gentages?

TIRSDAG
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 Joh 3,14-18
Rom 6,23

 

 Joh 3,16-17

 Til eftertanke

2. NOVEMBER 2022

HAN DØDE FOR OS

Hvad lærer disse tekster om, hvad Kristi død har opnået for os?

Da Jesus kom til Jordanfloden for at blive døbt, udbrød Johannes 
Døberen: ”Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd“ ( Joh 
1,29). Denne udtalelse anerkendte Kristus som opfyldelsen af det 
symbolske Guds lam, som alle ofringerne i Det Gamle Testamente 
havde peget frem til. Men ofringer af dyr kunne ikke i sig selv 
fjerne synden (Hebr 10,4). De var afhængige af effekten af Kristi 
fremtidige offer på korset. ”Hvis vi bekender vore synder, er han 
trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for 
al uretfærdighed“ (1 Joh 1,9).

Hvilket håb finder vi i disse vers, ikke mindst når vi føler skyld?

Tænk over, hvad alt dette betyder. Jesus, som skabte universet 
( Joh 1,1-3), gav sig selv som et syndoffer for hver eneste af os, så 
vi ikke behøver at blive dømt for det, vi med rette kunne dømmes 
for. Dette er evangeliets store løfte. Og vi må aldrig glemme, at 
Kristus frivilligt gav sig selv for os (Hebr 9,14). 

Luther omtalte korset som ”det alter, hvor han [Kristus], op-
slugt af den grænseløse kærligheds ild, som brændte i hans hjerte, 
frembar sit legeme og blod som et levende og helligt offer til Fade-
ren med inderlig forbøn, høje råb og brændende, ængstelige tårer 
(Hebr 5,7)“ (Luther’s Works, 13. bd., s. 319). Kristus døde én gang for 
alle (Hebr 10,10) som et eneste og eviggyldigt offer (Hebr 10,12), og 
hans offer er tilstrækkeligt og mister aldrig sin kraft.

Og der er mere: ”Hvis blot et menneske ville have taget imod 
Kristi nåde og troet på evangeliet, ville han have besluttet at bære 
de byrder og finde sig i den ydmygelse, som blev hans lod her i 
livet“ (Ellen White, Vejen til et Bedre Liv, s. 79).

Læs Joh 3,16 igen. Erstat ordene ”verden“ og ”hver den“ med dit 
eget navn. Hvordan kan du gøre dette vidunderlige løfte til dit?

Tænk over, hvorfor Jesus døde. Var det for at formilde Gud, 
således at Gud Fader nu kan bære over med mennesker og 
tilgive dem, selv om han egentlig ikke elsker dem? Tror du, at 
personerne i guddommen var absolut enige om at frelse men-
nesket, og at de tre har samme holdning og samme kærlighed til 
menneskene? Ville Faderen være trådt ind for at dø i vores sted, 
eller var det kun Jesus, som ville?

ONSDAG
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 1 Kor 1,18-24

 

Til eftertanke

3. NOVEMBER 2022

KORSETS BETYDNING

Hvad siger Paulus om korset, og hvordan står det i modsætning 
til ”verdens visdom“? Hvorfor er korsets budskab stadigvæk 
vigtigt i dag i en verden, hvor materialisme – ideen om, at al vir-
kelighed kun er materiel, og at der derfor ikke findes nogen Gud 
eller overnaturlig eksistens – dominerer ”verdens visdom“?

”Evigheden kan aldrig fatte, hvor dyb den kærlighed er, som åben-
bares på Golgatas kors. Det var der, Kristi grænseløse kærlighed 
og Satans ufattelige selviskhed stod ansigt til ansigt med hinanden“ 
(Stephen N. Haskell, The Cross and Its Shadow (South Lancaster, 
MA: Bible Training School, 1914).

Kristus bragte i ydmyghed sig selv som løsesum for menneske-
heden, mens Satan i selviskhed udsatte ham for lidelse og kvaler. 
Kristus døde ikke kun den naturlige død, som alle mennesker mø-
der. Han døde den anden død, så alle, som tager imod ham, aldrig 
bliver nødt til selv at opleve den.

Korsets betydning har flere vigtige sider, som vi bør huske. For 
det første er korset den største åbenbaring af Guds dom over 
synd (Rom 3,21-26). For det andet er korset den største åbenba-
ring af Guds kærlighed mod synderen (Rom 5,8). For det tredje er 
korset den store kraftkilde, som kan bryde syndens lænker (Rom 
6,22-23; 1 Kor 1,17-24). For det fjerde er korset vores eneste håb 
om evigt liv (Fil 3,9-11; Joh 3,14-16; 1 Joh 5,11-12), Og for det femte 
er korset den eneste modgift mod et fremtidigt oprør i universet 
(Åb 7,13-17; Åb 22,3).

”Verdens visdom“ kommer ikke frem til disse vigtige sandheder 
om korset. Tværtimod. Forkyndelsen om korset var dengang som 
nu ”dårskab“ for verdens visdom, som ikke engang anerkender, at 
der er en skaber (se Rom 1,18-20).

Hvorfor døde Jesus? I de tekster, som vi har læst i denne uge, 
bruges tre billeder for at illustrere grundene:
1. Billeder fra helligdomstjenesten: Jesus døde som et offer
2. Billeder fra handelsverdenen: Jesus løskøbte eller befriede os, 

ligesom Gud befriede Israel fra slaveriet; han betalte prisen
3. Billeder fra retssystemet: Jesus led den straf, vi fortjente, og 

tog vores skyld, så vi kunne blive retfærdiggjort/frikendt.

Vores forståelse er begrænset, men disse billeder hjælper os til 
at forstå lidt af dybden i den kærlighed, Gud viste på Golgata. 

TORSDAG



52

4. NOVEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Vejen til Kristus, ”Omvendelse“, s. 23-40 
· Jesu Liv, ”Getsemane“, s. 602-611 og ”Golgata“, s. 653-667.  

”Jeg så, at hele himlen er interesseret i vores frelse. Skal vi da være 
ligegyldige? Skal vi være ligeglade, som om det ikke betyder noget, 
om vi bliver frelst eller går fortabt? Skal vi tilsidesætte det offer, 
som er bragt for os? Det har nogle mennesker gjort. De har ikke 
taget den tilbudte nåde alvorligt, og Gud betragter dem med mis-
billigelse. Man kan ikke blive ved med at volde Guds Ånd sorg. Hvis 
de endnu en kort tid bliver ved, vil Guds Ånd forlade dem. Hvis 
mennesker, efter at alt, hvad Gud kunne gøre for at frelse menne-
skene, er blevet gjort, i deres liv viser, at de nedgør den nåde, som 
Jesus tilbyder dem, vil døden blive deres lod, og den kommer til at 
være dyrt købt. Det vil blive en skrækkelig død, for de kommer til 
at opleve den sjælekval, som Jesus følte på korset for at købe for 
dem den frelse, som de nægter at tage imod. Og de kommer til at 
indse, hvad de har mistet – evigt liv og en udødelig arv. Det store 
offer, som er bragt for at frelse mennesker, viser, hvilken værdi de 
har. Når den dyrebare sjæl går fortabt, er den fortabt i al evighed“ 
(Ellen White, Testimonies for the Church, 1. bd, s. 124).

1. Hebr 10,4 siger: ”For blod af tyre og bukke kan umuligt tage 
synder bort.“ Hvordan blev så mennesker frelst på Det Gamle 
Testamentes tid? 

2. Læs 2 Kor 5,18-21. Hvis Kristus døde for hele verdens synder, 
hvorfor bliver ikke alle mennesker frelst? Hvorfor spiller et 
personligt valg en afgørende rolle i afgørelsen om, hvem der 
bliver frelst på grund af korset, og hvem der går fortabt på 
trods af det store offer, som blev bragt for dem?

3. Hvorfor har Gud ikke bare på forhånd bestemt, hvem der skal 
frelses, og derefter tvunget sin vilje igennem?

4. Tænk over de sidste spørgsmål i tirsdagsafsnittet. Hvordan 
viser korset og det, der skete der, at frelse ved gerninger er 
formålsløs, forkert og stik imod frelsesplanen?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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