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”Prøv alt, hold fast ved det gode“ (1 Thess 5,21).

Den italienske forfatter Dante Alighieri (1265-1321) skrev sit be-
rømte værk, Den guddommelige komedie, om en sjæls opdigtede 
rejse efter døden. Sjælen fór enten til inferno (helvede) nede i jor-
den, til skærsilden, hvor menneskets ånd kan blive renset og blive 
værdig til at komme i himlen, eller direkte til paradiset for at være 
sammen med Gud.

Selv om dette var et digt og fantasi, endte Dantes ord med at få 
stor indflydelse på kristen teologi, især romersk-katolsk teologi. 
Tanken om en udødelig sjæl, som enten havner i helvede, skærsil-
den eller paradiset er grundlæggende for denne kirke. Mange kon-
servative protestantiske kirker tror også på en udødelig sjæl, som 
efter døden enten stiger op til paradiset eller farer ned til helvede. 
Og hvis menneskets sjæl aldrig dør, må den fare et eller andet sted 
hen, når legemet dør. Kort sagt, en forkert opfattelse af menne-
skets natur har ført til frygtelige teologiske fejltagelser.

I denne uge skal vi se på nogle af disse ubibelske teorier sammen-
lignet med det bibelske syn på, hvad der sker efter døden.

· Mark 9,42-48
· Mal 3,19
· Jud 7
· 1 Tim 2,5
· ApG 2,29.34-35
· 1 Joh 5,3-12
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SØNDAG

 Mark 9,42-48
Es 66,24

 

Til eftertanke

27. NOVEMBER 2022

UDØDELIGE MADDIKER?

Sammenlign teksterne. Hvordan opfatter du det, at ”deres  
maddiker“ ikke dør?

Nogle fortolker ordet ”orm“/”maddike“ (Mark 9,48) som en hentyd-
ning til de ondes sjæl eller ånd, som efter døden flyver til helvede, 
hvor den aldrig dør og udsættes for evig pine. Men denne fortolk- 
ning passer ikke med den bibelske opfattelse af, at der ingen be-
vidsthed er i døden. Den ignorerer også den gammeltestamentlige 
baggrund for teksten. ”Entalsordet ‘deres orm/maddike’ bruges 
som en fællesbetegnelse for ‘deres maddiker’, og henviser ikke til 
en enkelt orm eller maddike, men til de maddiker, som æder de le-
gemer, der er ved at gå i opløsning“ (Robert G. Bratcher og Eugene 
A. Nida, A Translator’s Handbook on the Gospel of Mark, s. 304.

I Mark 9,48 citerer Jesus fra Es 66,24, hvor der står: ”Og de skal 
gå ud og se på ligene af dem, der brød med mig. For deres maddi-
ker dør ikke, og deres ild slukkes ikke. De skal være til afsky for alle 
mennesker.“ Denne skrækkelige metaforiske scene beskriver en 
slagmark, hvor Guds fjender ligger døde på jorden og bliver øde-
lagt. De legemer, som ikke bliver opbrændt af ild, går i opløsning 
ved hjælp af maddiker eller måske først af maddiker og dernæst af 
ild. Der påstås altså på ingen måde, at der er en sjæl, som undgår 
legemets ødelæggelse og flyver til helvede.

Men hvad så med de maddiker, der aldrig dør? Billedsproget i 
Es 66,24 (som citeres i Mark 9,48) siger ikke noget om, at maddi-
kerne er udødelige. Eftertrykket lægges på, at maddikerne ikke 
efterlader deres ødelæggende opgave uafsluttet. De bliver med 
andre ord ved med at fortære de ondes legemer, indtil disse lege-
mer er helt tilintetgjort. I modsætning til dette skal Guds trofaste 
børn med glæde bo i ”den nye himmel og den nye jord“ og være 
sammen med Gud og tilbede ham (Es 66,22-23). Det er ikke over-
raskende, at Jesus, med disse meget modsatte skæbner i tanker, 
sagde, at det ville være langt bedre at gå ind i Guds rige uden en 
vigtig kropsdel – uden en hånd eller en fod eller til og med et øje – 
end at have et fuldkomment legeme, som vil blive ødelagt af mad-
diker og ild (Mark 9,42-48).

Til sidst bliver vi enten helt frelst eller helt fortabt. Der er ingen 
mellemvej. Vi kan enten få evigt liv, eller vi kommer til at blive 
udslettet for altid. Hvilke valg skal du træffe i dag? Hvordan på-
virker din viden om evigt liv eller evig fortabelse disse valg?
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MANDAG

 Mal 3,19
Jud 7

 Matt 18,8
Mark 9,43

Til eftertanke

28. NOVEMBER 2022

HELVEDES ILD

Hvordan kan disse tekster hjælpe os til at forstå begrebet  
”evig ild“, eller som Jesus udtrykte det, at de fortabte havner  
i ”en evig ild“ eller i ”den uudslukkelige ild“?

Ordet ”evig“ (hebraisk: ’olam; græsk: aion, aionios) har forskellige 
betydninger, afhængigt af den umiddelbare sammenhæng. Når 
ordet ”evig“ bruges i forbindelse med Gud (5 Mos 33,27), udtryk-
ker det hans evige eksistens. Når det bruges i forbindelse med 
mennesker (som i 2 Mos 21,6, oversat på dansk med ”på livstid“), 
betyder det, at ordet begrænses af deres levetid. Når det beskri-
ver ild (Matt 18,8; Matt 25,41 ”evig ild“), betyder det, at ilden ikke 
går ud, før den helt har opbrændt alt det, der bliver brændt. Det 
betyder, at ”en evig ild“ er evig i den forstand, at den vil opbrænde 
de onde helt og uigenkaldeligt, ”så der hverken bliver rod eller 
grene tilbage“ (Mal 3,19).

Teorien om en evig straf for de onde har alvorlige konsekven-
ser. Hvis de onde bliver straffet for evigt i betydningen ”uden 
ophør“, vil ondskab aldrig blive udryddet. Bibelen siger også, at alt 
liv udgår fra Gud (5 Mos 32,39; Sl 36,10), og han ”ønsker ikke den 
uretfærdiges død“ (Ez 33,11). Hvorfor skulle han da blive ved med 
at holde de onde i live, så de kan lide en uophørlig, uendelig pine? 
Ville det ikke være mere rimeligt for ham bare at afslutte deres 
eksistens? Hvis de onde skal straffes ”efter deres gerninger“ (Åb 
20,12), hvorfor skal så et kort menneskeliv straffes i al evighed?

Alle de bibelske henvisninger til den ”evige ild“ bør ses som en 
hentydning til ”ildsøen“ efter de tusinde år, som omtales i Åb 20 
(se lektie 13). Det er derfor ikke bibelsk at tale om et allerede eksi-
sterende evigt brændende helvede.

Hvad siger teorien om et helvede, hvor Gud i evighed uophørligt 
vil pine de fortabte, om gudsopfattelsen? 

Nogle kristne lærer ikke blot, at et sådant helvede findes, 
men også, at Gud fra evighed har forudbestemt, hvem der skal 
fortabes og altså pines i dette helvede. Deri indbefattes fx også 
små børn, der dør som fortabte. Hvis der ikke findes et sådant 
helvede, betyder det så, at Gud er uretfærdig? Skal syndere ikke 
straffes?
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 Præd 9,10
Ez 18,20-22

Hebr 9,27
 1 Tim 2,5

Til eftertanke

29. NOVEMBER 2022

DE HELLIGE I SKÆRSILDEN

Den romersk-katolske kirke lærer, at de døde, som ikke fortjener 
at komme i helvede, men som endnu ikke er parate til at komme i 
paradis, kan få deres synder renset væk i skærsilden og derfra stige 
op til Paradis. Deres lidelser i skærsilden kan blive reduceret ved 
deres kæres bønner og bodsøvelser.

Den katolske kirkes katekismus er meget tydelig med hensyn 
til skærsilden: ”Alle, som dør i Guds nåde og venskab, men endnu 
ikke er fuldkomment renset, er forvisset om deres evige frelse, men 
efter døden undergår de renselse, for at de kan opnå den hellighed, 
som er nødvendig for at indgå til himlens glæde“ (Catechism of the 
Catolic Church, New York: Doubleday, 1995, s. 291). Den siger også, 
at deres lidelser kan blive formindsket gennem deres kæres bønner 
og andre handlinger på vegne af de døde. ”Kirken anbefaler også 
almisser, aflad og bodshandlinger på vegne af de døde.“

Hvordan tilbageviser disse tekster teorien om skærsilden?

Læren om skærsilden kombinerer troen på et evigt brændende 
helvede med den hedenske skik at bede for de døde. Denne lære 
er uacceptabel for dem, som tror på den bibelske lære om, (1) at de 
døde hviler i deres grave uden bevidsthed; (2) at et syndigt menne-
skes retfærdighed ikke kan overføres til et andet syndigt menneske; 
(3) at vores eneste mellemmand er Jesus Kristus; og (4) at døden ef-
terfølges af den endelige dom uden en ny mulighed for at omvende 
sig. En endnu mere alvorlig følge af denne ikke-bibelske teori er, at 
den giver en helt forkert beskrivelse af Guds karakter.

”Satan har siden syndefaldet arbejdet på at misrepræsentere 
vores himmelske far. Han opfandt læren om sjælens udødelighed 
... Tanken om et evigt brændende helvede var Satans opfindelse; 
skærsilden er også hans påfund. Disse læresætninger forfalsker 
Guds karakter, så han opfattes som streng, hævngerrig, vilkårlig i 
sin handlemåde og uvillig til at tilgive“ (Ellen White, Manuscript 50 
(10. dec.), 1890).

I stedet for, at de døde sover og venter på Jesu genkomst, siger 
læren om skærsilden, at nogle af de døde lider i skærsilden, indtil 
nogen er i stand til at få dem ud derfra.

Hvad lærer doktriner som skærsilden og et evigt brændende hel-
vede om, hvor vigtigt det er, hvad vi tror, ikke kun hvem vi tror på?

TIRSDAG
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 ApG 2,29.34-35
1 Kor 15,16-18

Til eftertanke

30. NOVEMBER 2022

ET PARADIS MED SJÆLE UDEN LEGEMER

Selv om protestanter ikke tror på skærsilden, er der alligevel 
mange, der tror, at de retfærdige dødes sjæle allerede befinder sig 
hos Gud. Nogle siger, at disse ”sjæle“ er ånder uden legemer; an-
dre mener, at ”sjælen“ er dækket af et åndeligt herlighedslegeme.
Men hvorfor skal der være en opstandelse og dom (Åb 20,12-14), 
hvis de retfærdiges sjæle allerede nyder Paradisets glæder?

Hvordan kaster disse tekster lys over læren om de dødes til-
stand og dem, der venter på opstandelsen?

Bibelen lærer, at alle de mennesker, som allerede er i himlen, en-
ten blev forvandlet, mens de var i live, som det var tilfældet med 
Enok (1 Mos 5,24) og Elias (2 Kong 2,9-11), eller blev oprejst fra 
de døde som Moses ( Jud 9) og dem, som opstod sammen med 
Kristus (Matt 27,51-53).

Som vi allerede har set, er hentydningen til sjælene ”under 
alteret“, ikke teorien om sjælens udødelighed. De fremstilles som 
et symbolsk råb til Gud om retfærdighed (Åb 6,9-11). Hvis det ikke 
er tilfældet, må man sige, at disse mennesker tilsyneladende ikke 
ser ud til at nyde deres evige belønning. I virkeligheden er gra-
vene et hvilested for de døde, som er uden bevidsthed, mens de 
venter på opstandelsen ved Jesu genkomst, hvor deres bevidste 
eksistens bliver genoprettet. De døde, også de retfærdige døde, 
er ikke sjæle uden legemer, som flyder omkring i himlen, mens de 
tålmodigt venter på at blive genforenet med deres legemer ved 
den sidste opstandelse.

Og hvad mener mon Paulus i 1 Kor 15,18, når han siger, at hvis 
der ikke er nogen opstandelse for de døde, ”så er også de, som er 
sovet hen i Kristus, gået fortabt“? Hvordan kunne de være gået 
fortabt, hvis de allerede nyder himlens ”fryd og gammen“ og har 
været i himlen, lige siden de døde? Den centrale og afgørende 
nytestamentlige læresætning om de dødes opstandelse ved Jesu 
genkomst bliver gjort ugyldig af den falske lære om, at de ret-
færdige døde flyver af sted til deres evige løn umiddelbart efter 
døden. Dog hører vi hele tiden denne lære forkyndt, især ved be-
gravelser.

Hvordan kan du hjælpe andre til at forstå, at tanken om, at de 
døde sover i jorden, virkelig er ”gode nyheder“ i den forstand, at 
de døde hviler og ikke kender til nogen smerte eller lidelse?

ONSDAG
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 1 Joh 5,3-12

 

1. DECEMBER 2022

DET BIBELSKE SYNSPUNKT

Hvorfor begrænser apostlen Johannes ”evigt liv“ til dem, som er 
i Kristus?

I modsætning til den ikke-bibelske teori om sjælens udødelighed 
kommer den bibelske lære om menneskets betingede udødelig-
hed klart frem i 1 Joh 2,11-12. For at forstå betydningen af denne 
vigtige tekst må vi huske, at kun guddommen har udødelighed  
(1 Tim 6,15-16). Gud er den eneste kilde til liv (Sl 36,10; Kol 1,15-17; 
Hebr 1,2).

Da synd kom ind i verden ved Adam og Evas fald (1 Mos 3), kom 
de og alle deres efterkommere – os inkluderet – under den fysiske 
døds forbandelse og mistede det evige livs gave. Men Gud, som 
elsker os, iværksatte sin plan for vores frelse, så mennesker igen 
kan opnå evigt liv, det liv, som det fra begyndelsen var meningen, 
at menneskene skulle have. Paulus skriver: ”For før verden blev 
grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl 
for hans ansigt i kærlighed“ (Ef 1,4).

Paulus forklarer, at ligesom ”synden kom ind i verden ved ét 
menneske [Adam], og ved synden døden,“ sådan blev evigt liv ”ved 
nåden i det ene menneske, Jesus Kristus“, muligt for alle menne-
sker (Rom 5,12.15. Paulus henviser utvetydigt til en bogstavelig 
Adam. Intet i Bibelen giver mening, hvis der ikke fandtes en bog-
stavelig Adam, som ved sin overtrædelse bragte synd og død ind i 
vores verden.

Apostlen Johannes tilføjer: ”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).

Hele billedet bliver mere tydeligt i lyset af Jesu udtalelser: ”En-
hver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg 
skal oprejse ham på den yderste dag“ ( Joh 6,40) og ”Jeg er opstan-
delsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør“ 
( Joh 11,25).

Det betyder, at evigt liv er Guds gave gennem Jesus Kristus. 
Den er sikret os her og nu, men bliver kun til fulde oplevet efter de 
retfærdiges opstandelse ved Jesu genkomst. Konklusionen er me-
get enkel: Hvis evigt liv kun gives til dem, der er i Kristus, har de, 
som ikke er i ham, intet evigt liv (1 Joh 5,11-12). Teorien om sjælens 
udødelighed derimod giver evigt liv til alle mennesker, også dem, 
som ikke er i Kristus. Man går enten til Paradis eller i helvede. Til 
trods for, at denne lære er meget populær, er den ikke bibelsk.

TORSDAG
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2. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Mod en bedre fremtid, ”Det første store bedrag“ og 
”Spiritismen“, s. 428-453.

”Læren om bevidsthed i døden er baseret på den fejlagtige tro 
på naturlig udødelighed, og denne lære er ligesom læren om den 
evige pine i modstrid med Bibelen, den sunde fornuft og enhver 
menneskelig følelse. Ifølge denne populære opfattelse ved de 
frelste i himlen besked med alt, hvad der sker på jorden, og især 
med de venners liv, som de efterlod. Men hvordan kan det være 
en glæde for de døde at kende de levendes problemer, at se de 
synder, deres kære begår, og at se dem lide under livets sorger, 
skuffelser og bekymringer? Hvor meget af himlens salighed kan de 
nyde, når de samtidig skal holde øje med deres venner på jorden? 
Og hvor afskyelig er ikke den tro, at i det øjeblik den ubodfærdige 
forlader legemet, bliver han nedstyrtet i Helvedes ild! Hvilken 
forfærdelig rædsel må denne tanke ikke vække hos dem, der ser 
deres venner dø uforberedt blot for at gå ind til evig sorg og synd!“ 
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 438-439).

1. De, som har talt med andre kristne om de dødes tilstand og 
helvede, har måske oplevet, at de ofte er urokkelige i denne 
tro. Hvorfor tror du, det er sådan? Det er måske forståeligt 
at tro, at deres døde kære er ”sammen med Herren“, men 
hvorfor er der en så stærk tro på den forfærdelige ide, at de 
fortabte befinder sig i helvedes evige pine? Hvad siger denne 
kendsgerning om, hvor stærke traditioner kan være?

2. De fleste kristne trossamfund forkynder sjælens udødelighed 
og det, der kædes sammen med det. Hvad kan vi gøre for at 
udbrede den bibelske lære om døden og livet efter døden?

3. Selv om Dantes digt, Den guddommelige komedie, kun er fan-
tasi, har den i høj grad været med til at fremme teorierne om 
en udødelig sjæl. Er der andre ikke-kristne ideer, som har ind-
flydelse på den kristne tankegang i dag?

4. Betyder det noget for mit personlige kristenliv, hvad jeg tror 
om dette emne? Gør det nogen forskel for mit syn på Gud og 
min tillid til hans kærlighed? Eller er det doktrinære indhold 
af min tro mindre vigtig?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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