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”I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og 
netop de vidner om mig“ ( Joh 5,39).

Peter pålægger os til altid at ”være rede til forsvar over for enhver, 
der kræver jer til regnskab for det håb, I har“ (1 Pet 3,15). Paulus til-
føjer: ”Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, 
forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme 
en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig 
lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres 
ører“ (2 Tim 4,2-3). Det vil sige, at vi ikke kun bør studere de skrift-
steder, der let forklarer vores trospunkter, men også studere de 
afsnit, som bliver brugt af andre til at lære noget, der er anderle-
des end det, vi tror.

Når vi gør det, bør vi følge Jesu inspirerende eksempel. ”Kristus 
selv undlod aldrig at sige sandhedens ord, men han sagde dem 
altid i kærlighed … Han var aldrig grov, sagde aldrig uden grund et 
alvorligt ord og forvoldte aldrig unødvendig smerte i et følsomt 
sind. Han kritiserede ikke menneskelig svaghed“ (Ellen White, Jesu 
liv, s. 304).

I denne uge skal vi studere nogle af de interessante skriftsteder, 
som folk bruger for at begrunde sjælens udødelighed. Dette stu-
dium kan styrke vores egen overbevisning og hjælpe os til venligt 
at svare dem, der ser dette vigtige trospunkt anderledes end os.

· Luk 16,19-31
· Luk 23,43
· Joh 20,17
· Fil 1,21-24
· 1 Pet 3,13-20
· Åb 6,9-11
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SØNDAG

 Luk 16,19-31

 

Til eftertanke

20. NOVEMBER 2022

DEN RIGE MAND OG LAZARUS

Er denne historie en beskrivelse af livet efter døden?

Nogle bibellæsere hævder, at Luk 16,19-31 skal fortolkes som en 
beskrivelse af de dødes tilstand. Dette synspunkt ville imidlertid 
modsige mange af de tekster, vi allerede har set på. Først måtte 
vi antage, at himlen og helvede er så tæt på hinanden, at man fra 
begge sider, kan tale med hinanden. Vi måtte også forudsætte, 
at den døde i graven, stadig har en bevidst form liv (kald det en 
”sjæl“), som har ”øjne“, en ”finger“, en ”tunge“, og som er i stand til 
at føle tørst.

Hvis denne tekst var en beskrivelse af menneskenes tilstand 
i døden, ville himlen ikke kunne være et lykkeligt sted fyldt med 
glæde, for de frelste kunne nøje iagttage den evige pine, som  
deres fortabte kære var udsat for, og de kunne til og med samtale 
med dem. Hvordan kan en mor være lykkelig i himlen, mens hun 
ser sit elskede barn blive udsat for uophørlig pine i helvede? I en 
sådan sammenhæng ville det nærmest være umuligt for Guds 
løfte om ingen sorg, intet skrig og ingen pine at gå i opfyldelse  
(Åb 21,4).

På grund af sådanne uoverensstemmelser betragter mange 
moderne forskere beretningen om den rige mand og Lazarus  
som en lignelse, hvor ikke alle detaljer skal forstås bogstaveligt. 
George E. Ladd, som ikke er syvendedags adventist, lyder, som 
om han var det, når han siger, at denne historie sandsynligvis var 
”en lignelse, der anvendte datidens almindelige jødiske tankegang 
og ikke har til hensigt at give undervisning om de dødes tilstand“ 
(G.E. Ladd, ”Eschatology“, The New Bible Dictionary, edited by J.D. 
Douglas, s. 388).

Lignelsen om den rige mand og Lazarus opstiller en skarp kon-
trast mellem en velklædt ”rig mand“ og ”en fattig mand ved navn 
Lazarus, som lå ved hans port, fuld af sår“. Fortællingen lærer, at 
(1) status og social anerkendelse her og nu ikke er forudsætningen 
for en fremtidig belønning, at (2) hvert menneskes evige skæbne 
afgøres i dette liv og ikke kan laves om i et liv efter døden.

”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade 
sig overbevise, selv om en står op fra de døde“ (Luk 16,31). Hvad 
siger Jesu ord om, hvordan vi bør betragte Bibelens autoritet, og 
hvordan vi bør reagere på den?



72

MANDAG

 

 Luk 23,43
Joh 20,17 

Joh 14,1-3

Til eftertanke

21. NOVEMBER 2022

”I DAG … MED MIG I PARADIS“

En af de bibeltekster, som ofte anvendes til at tale for sjælens udø-
delighed, er Luk 23,43: ”Og Jesus sagde til ham: ‘Sandelig siger jeg 
dig: I dag skal du være med mig i Paradis.’“ Med meget få undtagel-
ser oversættes denne tekst på samme måde i forskellige udgaver 
af Bibelen og giver det indtryk, at den dag, da Kristus døde, skulle 
han og røveren være sammen i Paradis. Dette er ikke overra-
skende, da mange bibelforskere tror på sjælens udødelighed. Men 
hvordan skal verset oversættes?

Sammenlign teksterne. Hvordan bør løftet til den angrende  
røver på korset forstås i lyset af Jesu ord til Maria Magdalene  
og hans ord til sine disciple?

Formodningen om, at Jesus og røveren kom til Paradis (eller him-
len) den samme dag, som de døde, modsiger Jesu ord til Maria 
Magdalene efter hans opstandelse, som bekræfter, at han endnu 
ikke havde været hos Faderen i himlen. Den opfattelse, at både 
Jesus og den angrende røver fór til himlen den samme dag, modsi-
ger også Jesu løfte til sine disciple om, at de først skulle tages med 
til himlen ved hans genkomst.

Problemet i Luk 23,43 handler om, hvorvidt ”i dag“ (sēmeron på 
græsk) skal kædes sammen med det udsagnsord, som følger (at 
være) eller det, der går forud for (at sige). Wilson Paroschi fortæl-
ler, at ”fra et grammatisk synspunkt“ er det så godt som umuligt 
at afgøre det korrekte alternativ. ”Men Lukas har en tendens til 
at bruge ‘i dag’ sammen med udsagnsord, der går forud for det. 
Det sker i 14 af de 20 forekomster af sēmeron i Lukasevangeliet 
og Apostlenes Gerninger“ (Wilson Paroschi, ”The Significance of a 
Comma: An Analysis of Luke 23,43“, Ministry, juni 2013, s. 7).

Den mest naturlige måde at læse Luk 23,42 på vil derfor være: 
”Sandelig siger jeg dig i dag, du skal være med mig i Paradis.“ I dette 
tilfælde vil det idiomatiske udtryk ”Jeg siger dig i dag“ understrege 
vigtigheden og alvoret i udsagnet: ”Du skal være med mig i Paradis.“ 
Med andre ord lovede Jesus ham på stedet, at han ville blive frelst.

Læs beretningen om den angrende røver i Luk 23,39-43. På 
trods af sin synd og på trods af at han ikke havde noget at til-
byde Gud, lovede Kristus ham evigt liv. Hvordan viser denne 
beretning det store løfte om frelse ved tro alene? Er vi på nogle 
områder som røveren? Er vi anderledes – og hvordan?
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Fil 1,21-24
1 Thess 4,13-18

Til eftertanke

22. NOVEMBER 2022

AT BRYDE OP OG VÆRE SAMMEN MED KRISTUS

Hvornår forventede Paulus at være ”sammen med Kristus“ og 
”sammen med Herren“?

Paulus var styret af sin passion for at leve ”i Kristus“ både her og nu 
(2 Kor 5,17) og ”med Kristus“ efter Jesu genkomst (se 1 Thess 4,17). 
Ikke engang døden kunne nedbryde apostlens vished om at tilhøre 
sin frelser og herre. I sit brev til romerne sagde han: ”Jeg er vis på, 
at hverken død eller liv … kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus 
Jesus, vor Herre“ (Rom 8,38-39). ”For når vi lever, lever vi for Herren, 
og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, 
tilhører vi Herren“ (Rom 14,8).
Med denne vished omtalte Paulus de troende, som allerede var 
døde, som ”døde i Kristus“ (1 Thess 4,14). De skal opstå ved Kristi 
andet komme og modtage evigt liv (1 Kor 15,16-18; 1 Thess 4,13-18).

Når Paulus omtaler sin længsel efter at ”være sammen med 
Kristus“ (Fil 1,23), mente han da, at hans sjæl efter døden ville tage 
af sted og leve sammen med Kristus uden legemet? Slet ikke. I 
denne tekst sætter Paulus ord på sit ønske om at forlade den nu-
værende problemfyldte tilværelse og være sammen med Kristus 
uden at henvise til den eventuelle tidsperiode mellem de to begi-
venheder. Dette vers lærer ikke, at Paulus forventede at komme 
i himlen, når han døde. Han gjorde det meget klart, at han ikke 
skulle modtage sin løn før Jesu genkomst (2 Tim 4,8).

Kort sagt siger Paulus, ”at det næste, han ville opleve efter sin 
død, var, at Kristus kommer igen i himlens skyer og oprejser de 
døde, og at han da ville være ‘sammen med Herren’ (1 Thess 4,17). 
Det bør også bemærkes, at de bibelske forfattere nogle gange 
henviser til to begivenheder samtidigt, selv om de er adskilt af en 
lang tidsperiode“ (Andrews Study Bible, s. 1555).

Men hvorfor ville Paulus fortrække at dø frem for at leve? Fordi 
så kunne han endelig hvile fra alle sine vanskeligheder og fra alle 
sine fysiske smerter (1 Kor 9,27). Og han ville dø i fuld overbevis-
ning om, at ved Jesu genkomst vil han modtage ”retfærdighedens 
sejrskrans“ (2 Tim 4,6-8). Selv om Paulus ikke havde et ønske om 
at dø, vidste han, hvad der ville ske, når han gjorde det.

Hvem har ikke, specielt i vanskelige tider, ønsket at lukke øjnene 
i døden i visheden om, at det næste, man ville opleve var, at man 
var ”sammen med Kristus“? Hvordan hjælper den tanke os til at 
forstå, hvad Paulus siger i Filipperbrevet?

TIRSDAG
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 1 Pet 3,13-20
 1 Mos 4,10

 

23. NOVEMBER 2022

PRÆDIKEN FOR DE ÅNDER, DER VAR I FÆNGSEL

Hvordan prædikede Kristus for ”de ånder, der var i fængsel … i 
Noas dage“?

Det er almindeligt, at kommentatorer, som tror på sjælens udø-
delighed, fremhæver, at Kristus prædikede for ”de ånder, der var i 
fængsel“ (1 Pet 3,19), mens han stadig hvilede i graven. I deres op-
fattelse fór Jesu ånd, som var frigjort fra legemet, ned i helvede og 
prædikede for de legemløse ånder fra tiden før syndfloden.

Denne opfattelse er ikke bibelsk. Der gives ikke en ny chance 
for frelse for de døde (Hebr 9,27-28). Hvorfor skulle Jesus prædike 
for disse ånder, som ikke havde nogen chance for at blive frelst?

Teorien om en udødelig sjæl modsiger den bibelske lære om, at 
de døde er uden bevidsthed i graven indtil den anden opstandelse 
( Job 14,10-12; Sl 146,4; Præd 9,5.10; 1 Kor 15,16-18; 1 Thess 4,13-15).

Hvis 1 Pet 3,19 virkelig siger, at Jesus, mens hans legeme lå i 
graven, fór ned til dødsriget og prædikede for de mennesker, der 
levede før syndfloden, hvorfor var det kun dem, der skulle høre 
hans budskab? Hvad med resten af de fortabte sjæle? 

Det virker også meningsløst at foreslå, at Kristus prædikede 
for de faldne engle, som havde været ulydige på Noas tid. Det 
siges om ”de ånder, der var i fængsel“, at de havde været ulydige 
”dengang“ ”i Noas dage“ (1 Pet 3,19-20). Men Bibelen taler om, at 
de onde engle stadigvæk er ulydige i dag (Ef 6,12; 1 Pet 5,8). Og ”de 
engle, som ikke tog vare på deres høje hverv, men forlod deres 
rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil 
dommen på den store dag“ ( Jud 6), altså uden mulighed for at 
blive frelst.

Vi bør lægge mærke til, at i 1 Pet 3 bliver ”de ånder, der var i 
fængsel“ i vers 19 identificeret i vers 20 som dem, der var ”ulydige“ 
i ”Noas dage“. Ordet ånder (pneuma på græsk) anvendes i dette 
vers og flere andre steder i Det Nye Testamente (1 Kor 16,18; Gal 
6,18) om levende mennesker, som kan høre og tage imod indby-
delsen om frelse. Udtrykket ”i fængsel“ henviser tydeligvis ikke til 
et bogstaveligt fængsel, men til syndens fængsel, hvor den uom-
vendte menneskelige natur befinder sig (Rom 6,1-23; Rom 7,7-25).
Kristi prædiken for de ubodfærdige før syndfloden blev opfyldt 
gennem Noa, som fik guddommelige instrukser fra Gud (Hebr 
11,7) og blev ”retfærdighedens forkynder“ (2 Pet 2,5) for sin sam-
tid. Peters vers blev skrevet i forbindelse med, hvad det vil sige at 
være trofast. De var ikke en kommentar om de dødes tilstand.

ONSDAG
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 Åb 6,9-11

 

Til eftertanke

24. NOVEMBER 2022

SJÆLENE UNDER ALTERET

Hvordan kan ”sjælene“ af de døde martyrer råbe ”under alteret“?

Åbningen af det femte segl i Johannes’ Åbenbaring viser en usæd-
vanlig scene. Man ser billedligt sjælene af de døde martyrer ”un-
der alteret“ råbe til Gud om hævn. Nogle kommentatorer hælder 
til fortolkningen af dette alter som røgelsesalteret, som omtales 
under det syvende segl (Åb 8,1-6). Men omtalen af ”blod“ i stedet 
for ”røgelse“ i Åb 6,9-11 får andre til at se dette som en henvisning 
til brændofferalteret, hvor blodet fra offerdyrene blev hældt ud 
(3 Mos 4,18.30.34). På samme måde som noget af blodet fra disse 
ofringer blev hældt ud ved alterets sokkel, blev martyrernes blod 
symbolsk hældt ud ved Guds alter, hvor de i trofasthed mod Guds 
ord og Jesu vidnesbyrd (Åb 6,9; 12,17; 14,12) mistede deres liv.

”Sjælene“ under alteret er også et symbolsk udtryk. Hvis de 
skulle opfattes bogstaveligt, ville martyrerne ikke være lykkelige 
i himlen, for de råber stadigvæk på hævn. Det lyder ikke, som om 
de nyder frelsens løn. Ønsket om hævn kan gøre livet elendigt for 
os. Men kan det også gøre døden elendig?

Det er også vigtigt at huske, at Johannes ikke fik et syn om, 
hvordan himlen virkelig er. ”Der er ingen hvide, røde, sorte eller 
gustengule heste med krigeriske ryttere der. Jesus er ikke et lam 
med et blødende sår fra et knivstik. De fire dyr repræsenterer ikke 
virkelige skabninger med vinger og de animalske egenskaber, som 
nævnes … På samme måder er der heller ikke nogen ‘sjæle’, der 
befinder sig ved alterets fod i himlen. Hele scenen var en billedlig 
og symbolsk fremstilling“ (The SDA Bible Commentary, 7. bd., s. 778).

George E. Ladd, som er kristen teolog, bekræfter dette: ”I dette 
tilfælde [Åb 6,9-11] er det tydeligt, at alteret er brændofferalteret, 
hvor offerblodet blev hældt ud. Det faktum, at Johannes så marty-
rernes sjæle under alteret, har intet at gøre med de dødes tilstand 
eller deres situation i den mellemliggende periode; det er kun en 
grel måde, hvorpå der tegnes et billede af den kendsgerning, at 
de var blevet dræbt som martyrer for deres Guds navns skyld“ (A 
Commentary on the Revelation of John, s. 103).

Hvem har ikke råbt om retfærdighed, især hvis man er blevet 
offer for uretfærdighed? Hvorfor må vi i tro have tillid til, at ret-
færdigheden til sidst vil ske fyldest, selv om det ikke sker her og 
nu? Hvilken trøst kan vi finde i dette løfte?

TORSDAG
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25. NOVEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Lys Over Hverdagen, ”En Dyb Afgrund“, 2. bd., s. 54-6
· Jesu Liv, ”Golgata“, s. 653-667.

”I lignelsen om den rige mand og Lazarus viser Jesus, at menne-
skers evige skæbne bestemmes i dette liv. Så længe prøvetiden 
varer, tilbydes Guds nåde hver eneste sjæl. Men hvis menneskene 
forspilder anledningerne og i stedet behager sig selv, afskærer de 
sig fra at modtage det evige liv. De vil ikke senere få en prøvetid. 
Ved deres eget valg har de skabt en dyb afgrund mellem sig selv 
og Gud“ (Ellen White, Lys over hverdagen, 2. bd., s. 54).

”Da disse første kristne blev fordrevet til bjerge og ørkener, da 
de blev efterladt i fangehuller for at dø af hunger, kulde og tortur, 
glædede de sig over at blive regnet værdige til at lide for Kristus, 
som var blevet korsfæstet for dem. Deres store eksempel vil blive 
en trøst og opmuntring for Guds folk, som vil opleve den trængsel-
stid, som der ikke har været mage til“ (Ellen White, Testimonies for 
the Church, 5. bd., s. 213 / Vejledning for Menigheden bd. 2, s. 58).

1. Hvordan kan Bibelens overordnede syn på menneskets natur 
hjælpe os til bedre at forstå nogle af de afsnit, vi har set på i 
denne uge?

2. Tænk over kontrasten mellem martyrernes urokkelige tro og 
den fleksible religion, som præger vores postmoderne gene-
ration. Hvad findes der, som er værd at dø for? Hvis man har 
det synspunkt, at al sandhed er relativ eller kulturel, hvorfor 
skal man så dø for den? Kan vi lære noget af mennesker, der 
har været villige til at dø for sager, som vi tror er forkerte?

3. Tænk over lignelsen om den rige mand og Lazarus. Da Jesus 
opstod fra de døde, var der mange, der troede på ham. Men 
mange, som havde de samme beviser, troede ikke. Hvad mon 
gjorde forskellen?

4. Jesus talte om den tid, hvor de døde skal gå ud af gravene: 
”De, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har 
gjort det onde, for at opstå til dom“ (Joh 5,29). Der er ifølge 
Åb 20,4-10 tusind år mellem disse to begivenheder, selv om 
det lyder, som om det sker samtidigt. Hvordan kan det hjælpe 
os til at forstå, hvad Paulus siger i Fil 1,23?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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