
1
”Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og 
det liv er i hans søn. Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke 
har Guds søn, har ikke livet“ (1 Joh 5,11-12).

Selv om Det Nye Testamente blev skrevet på græsk, var alle dets 
forfattere jøder, bortset fra Lukas. De så derfor på menneskets 
natur fra det holistiske, hebraiske perspektiv, ikke fra den heden-
ske, græske synsvinkel.

For Kristus og apostlene var det kristne håb derfor ikke et nyt håb, 
men i stedet opfyldelsen af det, som allerede patriarkerne og pro-
feterne havde set frem til. Kristus nævnte fx, at Abraham ”jublede 
over at skulle se min dag“ ( Joh 8,56). Judas udtalte, at Enok profe-
terede om Jesu genkomst ( Jud 14-15). Og Hebræerbrevet taler om, 
at trosheltene havde forventet en himmelsk belønning, som de 
ikke ville modtage, før vi også modtager vores (Hebr 11,39-40). En 
sådan udtalelse giver ingen mening, hvis deres sjæle allerede var 
sammen med Herren i himlen.

Ved at understrege, at kun de, som er i Kristus, har evigt liv (1 Joh 
5,11-12), gendriver Johannes teorien om, at mennesket har en udø-
delig sjæl. Der findes ikke evigt liv adskilt fra et frelsende forhold 
til Kristus. Det nytestamentlige håb er derfor et Kristus-centreret 
håb, og det er vores eneste håb om, at vores nuværende dødelige 
eksistens en dag vil blive udødelig.

· 1 Kor 15,12-19
· Joh 14,1-3
· Joh 6,26-51
· 1 Thess 4,13-18
· 1 Kor 15,51-55
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 1 Kor 15,12-19

Til eftertanke

13. NOVEMBER 2022

HÅB PÅ DEN ANDEN SIDE AF GRAVEN

Den gamle græske historiker Herodot (5. årh. f.Kr.) skrev om en 
stamme, som ved enhver fødsel startede en sørgeperiode, fordi 
de forudså den lidelse, som den nyfødte ville møde i livet. I det 20. 
århundrede var der en reklame i USA, som sagde: ”Hvorfor leve, 
hvis du kan blive begravet for ti dollars?“

Selv om vi har troen på Gud og håbet om evigheden, kan tilvæ-
relsen være vanskelig. Hvis håbet ikke rækker ud over vores korte 
og ofte vanskelige jordiske tilværelse, kan det hele synes ganske 
meningsløst. Flere forfattere har skrevet om menneskets triste 
tilværelse – vi dør alle sammen, og vi ved, at vi skal dø. En tænker 
omtalte menneskene som ”klumper af rådnende kød på knogler i 
opløsning“. Temmelig makabert, men det er svært at argumentere 
mod logikken.

Som en kontrast til alt dette ejer vi det bibelske løfte om evigt 
liv i Jesus. Og deri ligger nøglen: Vi har det håb i Jesus og det, hans 
død og opstandelse tilbyder os. Uden det ville vi ikke have noget 
håb.

Hvad siger Paulus om den nære forbindelse mellem Kristi op-
standelse og håbet om vores egen opstandelse?

Paulus gør det klart: Vores opstandelse er uløseligt knyttet til Kri-
sti opstandelse. Hvis vi ikke opstår, betyder det, at Kristus ikke er 
opstået, og hvis Kristus ikke er opstået, hvad så? Så ”er jeres tro 
forgæves, så er I stadig i jeres synder“ (1 Kor 15,17). Med andre 
ord, hvis der ikke er nogen opstandelse, forbliver vi døde i al evig-
hed, når vi dør. Og så er alt meningsløst. I 1 Kor 15,32 siger Paulus, 
at hvis der ikke var håb om opstandelse, ”så lad os æde og drikke, 
for i morgen skal vi dø!“

Hvis vores nuværende eksistens som karbonbaseret protop-
lasma er alt, der er, og vores halvfjerds år eller mere, hvis vi er 
heldige eller holder os fra tobak og for mange McDonald burgere, 
er alt, vi får, står det temmelig dårligt til med os. Det er ikke under-
ligt, at Ellen White tilføjer: ”Himmelen betyder alting for os, og hvis 
vi går glip af Himmelen, går vi glip af alt“ (Guds sønner og døtre, 8. 
december).

Brug lidt tid til at tænke over, hvor dyrebar vores tro og vores 
håb er. Hvorfor må vi gøre alt, vi kan, for ved Guds hjælp at  
bevare det?
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Til eftertanke

14. NOVEMBER 2022

”JEG KOMMER IGEN“

Der er gået næsten 2000 år, siden Jesus lovede at komme igen. 
Hvordan kan vi hjælpe andre til at se, at dette løfte, som Jesus 
gav for så længe siden, stadigvæk er relevant også for vores ge-
neration, på trods af den lange tid, der er gået?

Fire gange siger Jesus i Johannes’ Åbenbaring: ”Jeg kommer snart!“ 
Forventningen om hans genkomst drev den første kristne menig-
heds mission og fyldte utallige kristne ned igennem århundrederne 
med håb. Men den ene generation efter den anden er død, og den 
lovede begivenhed er endnu ikke indtruffet. Derfor spørger mange: 
Hvor meget længere skal vi blive ved med at forkynde, at ”Jesus 
kommer snart“? Har ordene skabt en urealistisk forventning?

Mange kristne har klaget over den lange ”forsinkelse“ (sml. med 
Matt 25,5). Men hvordan ved vi, at det er en lang ”forsinkelse“? 
Hvad ville have været det ”rigtige“ tidspunkt for Jesu genkomst? 
Ville det have været for 50 år siden, 150 år eller 500 år? Det, der 
virkelig betyder noget, er det bibelske løfte om, at ”Herren er ikke 
sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har 
tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at 
alle skal nå til omvendelse“ (1 Pet 3,9).

På trods af de mange århundreder siden Jesu himmelfart for-
bliver løftet om hans genkomst relevant også i dag. Hvorfor? Fordi 
alt, vi har, er vores eget korte liv (Sl 90,10), som efterfølges af en 
ubevidst hvile i graven (Præd 9,5.10) og dernæst af den sidste op-
standelse uden flere muligheder for at ændre vores evige skæbne 
(Hebr 9,27). For alle de døde, og fordi de alle sover og er uden be-
vidsthed, er Jesu genkomst aldrig mere end et øjeblik eller to væk 
fra deres dødstidspunkt. For dig, i din egen personlige erfaring, 
ligesom for alle Guds folk til enhver tid, sker Kristi genkomst kun et 
øjeblik efter din død. Og det er snart, er det ikke?

Hver dag, som går, bringer os en dag nærmere Jesu Kristi her-
lige tilsynekomst i himlens skyer. Selv om vi ikke ved, hvornår han 
kommer, kan vi være sikre på, at han vil komme, og det er egentlig 
det vigtigste.

En præst holdt en tale, hvor han påstod, at det ikke betød noget 
for ham, hvornår Jesus kommer igen. Det eneste, der betød  
noget, er, at Jesus kommer. Hvad synes du om den logik? Kan 
den tankegang hjælpe dig, når du er modløs over, at Jesus 
endnu ikke er kommet igen?
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Til eftertanke

15. NOVEMBER 2022

”JEG SKAL OPREJSE HAM“

I et af sine mirakler havde Jesus bespist fem tusind mennesker med 
en lille portion brød og fisk. Da han bagefter fornemmede, at fol-
keskaren ønskede at udråbe ham som konge, sejlede han med sine 
disciple over til den anden side af Galilæas Sø. Men den næste dag 
fulgte folkeskaren ham der, og Jesus holdt sin stærke tale om Livets 
Brød med særlig vægt på det evige livs gave.

Hvordan forbandt Jesus det evige livs gave med de retfærdiges 
opstandelse?

I sin tale understregede Jesus tre grundlæggende principper med 
hensyn til evigt liv. For det første identificerede han sig selv som 
Guds brød, ”der kommer ned fra himlen og giver liv til verden“. Ved 
at sige: ”Jeg er [egō eimi på græsk] livets brød“, præsenterede Jesus 
sig som den store ”Jeg er“ fra Det Gamle Testamente (2 Mos 3,14). 
For det andet forklarede Jesus, at evigt liv opnås gennem ham. 
Hans udtalelser, som fx ”Den, der kommer til mig“ og ”den, der tror 
på mig“, gør det klart, at denne velsignelse fås gennem ham. Og til 
sidst forbinder Jesus udødelighedens gave med den sidste opstan-
delse, når han tre gange udtaler om den, der følger ham: ”Jeg skal 
oprejse ham på den yderste dag“.

Jesus giver også et fantastisk løfte: ”Sandelig, sandelig siger jeg 
jer: Den, der tror, har evigt liv.“ Det evige livs gave er altså allerede 
en nuværende realitet. Men det betyder ikke, at den troende ikke 
kommer til at dø, for udtrykket ”oprejse ham“ forudsætter, at man 
kommer til live igen efter at have været død.

Billedet er tydeligt. Uden Kristus har vi ikke evigt liv. Men selv, 
når vi har taget imod Kristus og fået forsikringen om evigt liv, er 
vi dødelige og underlagt den naturlige død. Ved Jesu genkomst vil 
han oprejse os, og der og da vil han give os udødelighedens gave, 
som allerede var vores. Gaven er sikker, ikke på grund af en sjæ-
lens naturlige udødelighed, men på grund af Jesu retfærdighed, 
som vi får ved tro på ham.

Tænk over Jesu ord om, at hvis du tror på ham, har du (her og nu) 
evigt liv! Hvordan kan dette vidunderlige løfte hjælpe dig i den 
smertefulde virkelighed, vi står overfor i dag, når vi oplever vores 
egen dødelighed?

TIRSDAG
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 1 Thess 4,13-18

16. NOVEMBER 2022

NÅR GUDS BASUN GJALDER

”De (thessalonikerne) vogtede omhyggeligt over deres venners liv, 
for at de ikke skulle dø og gå glip af den velsignelse, som de så hen 
til at få ved deres Herres komme. Men en efter en havde mistet 
deres kære, og med ængstelse havde thessalonikerne for sidste 
gang betragtet deres dødes ansigter og næppe turdet håbe, at de 
skulle mødes igen i et fremtidigt liv“ (Ellen White, Mesterens Efter-
følgere, s. 139).

Hvordan korrigerede Paulus deres forkerte opfattelse?

Der er en historisk tendens til at læse mere ind i udtrykket ”føre de 
hensovede sammen med ham“, end teksten siger. Mange af dem, 
som accepterer ideen om sjælens naturlige udødelighed, foreslår, 
at de retfærdige dødes sjæle allerede er i himlen hos Gud, og at 
Kristus ved sit andet komme vil bringe dem med sig fra himlen. Så 
kan disse sjæle blive genforenet med deres respektive opstandne 
legemer. Men en sådan fortolkning er ikke i harmoni med Paulus’ 
generelle lære om dette emne.

Læs følgende udtalelse fra denne ikke-adventist teolog med 
hensyn til den egentlige mening i dette vers: ”Grunden til, at de 
thessalonikiske kristne kan have håb, mens de sørger over de 
døde medlemmer fra deres menighed, er, at han vil oprejse disse 
døde troende, så de er til stede ved Kristi genkomst, så de alle kan 
være ‘sammen med ham’. Konsekvensen er, at disse døde troende 
ikke er ugunstigt stillet ved Jesu genkomst, men vil være ‘sammen 
med ham’ på den måde, at de på lige fod med de levende troende 
deler den herlighed, som er forbundet med hans genkomst“ ( Jef-
frey A.D. Weima, 1-2 Thessalonians, Baker Exegetical Commentary 
on the New Testament, s. 319).

Hvis de retfærdige dødes sjæle allerede var sammen med Her-
ren i himlen, ville det ikke være nødvendigt for Paulus at omtale 
den endelige opstandelse som det kristne håb. Han kunne ganske 
enkelt have nævnt, at de retfærdige allerede var sammen med 
Herren, men i stedet siger han, at ”de, der er døde i Kristus“, skal 
opstå fra de døde ved tidernes ende.

Håbet om den endelige opstandelse gav trøst til de sørgende 
thessalonikere. Det samme håb kan hjælpe os til med tillid at 
møde de smertefulde øjeblikke, når dødens kolde greb tager vores 
kære fra os.

ONSDAG
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 1 Kor 15,51-55

 

Til eftertanke

17. NOVEMBER 2022

DET EVIGE MØDE

Hvilken ”hemmelighed“ forklarer Paulus?

Nogle populære prædikanter påstår, at denne ”hemmelighed“ 
er kirkens ”hemmelige bortrykkelse“, som skal finde sted syv år 
inden Kristi genkomst. I denne ”hemmelige bortrykkelse“ bliver 
trofaste kristne pludseligt, stille og hemmeligt taget op til himlen, 
mens alle andre forbliver her og undrer sig over, hvad der er sket 
med de forsvundne. Måske vil man opleve pludselig at befinde sig 
i en bil uden fører, fordi føreren er blevet bortrykket til himlen,  
og det eneste, der er tilbage, er deres tøj. Left Behind er en meget 
populær serie på 16 bind, som også er filmatiseret, og har udsat  
millioner af mennesker for denne vranglære.

Der er ingen bibelske tekster, som underbygger en sådan 
adskillelse og bortrykkelse inden Jesu genkomst. Den ”hemmelig-
hed“, som Paulus taler om, er ganske enkelt forvandlingen af de 
retfærdige, som lever, når Jesus kommer igen, og som skal slutte 
sig til dem, som opstår fra de døde. Der findes ingen ”hemmelig 
bortrykkelse“, for Jesu genkomst vil blive synlig for alle levende 
mennesker (Åb 1,7), og både de dødes opstandelse og forvand- 
lingen af de levende vil ske, når basunen lyder ved hans komme  
(1 Kor 15,51-52).

Kristi genkomst vil medføre det mest fantastiske møde nogen-
sinde. De troende, som lever, bliver forvandlet ”i ét nu, på et øje-
blik“. Ved Guds stemme bliver de herliggjort: De er nu udødelige, 
og sammen med de opstandne hellige skal de møde Herren i luf-
ten. Engle ”skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra 
den ene ende af himlen til den anden“ (Matt 24,31).

”Små børn bliver af hellige engle lagt i deres mødres arme. Ven-
ner, som døden så længe har adskilt, bliver forenet for aldrig mere 
at skilles, og med glædessange stiger de sammen op til Guds by“ 
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 521-522).

Dette er et fantastisk løfte, som er totalt anderledes end alt, vi 
har oplevet. Tænk over universets storhed og også over livets 
mangfoldighed og kompleksitet. Skaberværket vidner om Guds 
ufattelige storhed. Hvad fortæller det os om, hvordan Guds 
kraft kan forvandle de levende og oprejse de døde ved Jesu gen-
komst?

TORSDAG
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18. NOVEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Acts of the Apostles, ”The Thessalonian Letters“,  
s. 255-268 og ”Called to Reach a Higher Standard“, s. 319-321.

”Romerne,“ skrev Stephen Cave, ”var godt klar over de kristnes tro 
på, at de en dag legemligt skulle opstå fra graven, og de gjorde 
alt, de kunne, for at håne og standse opfyldelsen af dette håb. En 
rapport om en forfølgelse i Gallien i 177 e.Kr. fortæller, at marty-
rerne først blev henrettet, dernæst blev deres legemer efterladt 
til at rådne i seks dage uden at blive begravet, hvorefter de blev 
brændt, og deres aske blev strøet ud i floden Rhône – ’Lad os 
nu se, om de vil opstå eller ej,’ blev der rapporteret, at romerne 
sagde“ (Immortality: The Quest to Live Forever and How It Drives  
Civilization, s. 104-105).

Dette eksempel på teologisk skepsis er ret dramatisk, men ram-
mer også ved siden af. Den magt, som oprejste Jesus fra de døde, 
kan gøre det samme for os, uanset hvilken tilstand vores legeme 
er i. Hvis den samme kraft skabte og opretholder hele universet, 
kan han også forvandle de levende og vække de døde til live igen.

”Gud skal også ‘ved Jesus føre de hensovede frem sammen 
med ham’ (1 Thess 4,14), skrev Paulus. Mange fortolker dette 
skriftsted således, at de hensovede skulle komme sammen med 
Kristus fra Himmelen; men Paulus mente, at ligesom Kristus blev 
oprejst fra de døde, sådan vil Gud kalde de hensovede hellige 
frem af graven og føre dem med sig til Himmelen. En dyrebar trøst 
og et strålende håb! ikke blot for menigheden i Thessalonika, men 
for alle kristne, hvor de end findes“ (Ellen White, Mesterens Efterføl-
gere, s. 140).

1. Nogen har engang sagt: ”Døden udsletter én … At blive fuld-
stændigt udslettet, selv alle sporene efter én, er med til at 
ødelægge meningen med ens liv.“ Hvilket håb har vi, som 
modvirker meningsløshed i tilværelsen?

2. Hvordan kan vi jage efter fuldkommenhed og samtidig tro,  
at vi først ved Jesu genkomst får en fuldkommen og syndfri 
natur (Fil 3,12-16; 1 Kor 15,50-55)?

3. Læs 1 Kor 15,12-19 igen. Hvad i disse vers taler stærkt for 
læren om, at de døde sover? Giver disse vers mening, hvis de 
hellige døde virkelig er i himlen sammen med Jesus nu?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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