
1
”Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være ly-
sets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver 
sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter for-
tjeneste“ (2 Kor 11,14-15).

Vores nuværende verden er blevet en smeltedigel af det overna-
turlige og det mystiske. Det får god hjælp af Hollywood, som ikke 
har noget problem med at lave film med religiøse og mystiske te-
maer i en skøn blanding af fejltagelser og bedrag. Den gamle løgn: 
”Vist skal I ikke dø!“ (1 Mos 3,4) har også inspireret nogle af de 
mest læste bøger og mest sete film i de sidste par årtier ligesom 
mange populære videospil. Der er ingen tvivl om, at Satan let for-
tryller mennesker med disse emner, som kan vise sig på så utrolig 
mange forskellige måder, også nogle gange skjult i pseudoviden-
skabelig forklædning.

En af de mest forførende fænomener har været det, som beteg-
nes som ”nærdødsoplevelser“, hvor ”døde“ er kommet tilbage til 
livet med beretninger om et liv efter døden. Mange har set disse 
begivenheder som bevis på en udødelig sjæl.

I denne uge skal vi se på nogle af de sidste tiders bedrag og for-
førelser, deriblandt mysticisme, nærdødsoplevelser, nekromanti 
og tilbedelse af forfædrene. Vi bør være opmærksomme på disse 
uden at udsætte os selv for farerne ved deres påvirkning.

· Matt 7,21-27
· Joh 11,40-44
· 1 Pet 3,18
· 1 Sam 28,3-25
· Ef 6,10-18
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 Matt 7,21-27

Til eftertanke

4. DECEMBER 2022

MYSTICISME

Vores del af verden er blevet oversvømmet af strømninger fra my-
sticismen. ”Mysticisme“ dækker over en lang række ideer. Religiøst 
set handler det om forbindelsen mellem det individuelle og det 
guddommelige (det absolutte) i en åndelig oplevelse eller trance. 
Tilbedelsen kan hos nogle kirkesamfund have denne karakter. 
Formen og intensiteten kan variere, men tendensen er, at Guds 
Ords autoritet bliver erstattet med den personlige, subjektive 
oplevelse. Bibelen mister sin doktrinære funktion, og den kristne 
risikerer at egne erfaringer bliver den højeste autoritet. Denne 
form for subjektiv religion er et usikkert værn mod forførelser og 
bedrag.

Hvad betyder det i lyset af Jesu egne ord at bygge vores åndelige 
hus ”på klippen“ eller ”på sand“?

Der er en stærk tendens i den postmoderne kristne verden til 
at nedtone betydningen af bibelske læresætninger og betragte 
dem som kedelige ekkoer fra en uddød form for religion. I denne 
proces bliver Jesu lære kunstigt erstattet af personen Jesus, som 
bliver tegnet i menneskets eget billede. Fx bliver nogle bibelske be-
retninger betragtet som usande, fordi Jesus aldrig ville have tilladt, 
at det skete, som det er beskrevet i Bibelen. Personlige følelser og 
synspunkter ender med at være grundlag for at afvise det, som 
Bibelen tydeligt lærer. 

”Den opfattelse, at det er uden betydning, hvad mennesker 
tror, er et af Satans mest virkningsfulde bedrag. Han ved, at når 
sandheden modtages i kærlighed, helliggør den modtagerens 
sjæl. Derfor søger han ustandselig at erstatte sandheden med 
falske teorier, fabler og et andet evangelium“ (Ellen White, Mod en 
bedre fremtid, s. 420).

Hvordan kan vi bekæmpe den meget menneskelige tendens  
vi har til at lade vores følelser og egne ønsker få os til at gøre  
noget, der er i modstrid med Guds ord?

Er det ikke altafgørende, at jeg som kristen tror personligt på 
Jesus? Hvorfor har det også betydning, hvad jeg tror? Drøft ba-
lancen mellem personlig tro og opfattelsen af troslæren. 

Find områder sammen, hvor det personlige billede af Gud vil 
afhænge af, hvad du tror om ham!
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Til eftertanke

5. DECEMBER 2022

NÆRDØDSOPLEVELSER

Nogle af de mest populære moderne argumenter, der bruges for 
at ”bevise“ teorien om menneskets udødelighed, er ”nærdøds-
oplevelser“. I sin bog Life After Life: The Investigation of a Pheno-
menon – Survival of Bodily Death [Livet efter livet: undersøgelsen af et 
fænomen – overlevelse af legemets død], præsenterer Raymond A. 
Moody, Jr. resultaterne af sit fem år lange studium af mere end et 
hundrede mennesker, som oplevede en ”klinisk død“ og blev gen-
oplivet. Disse mennesker påstod at have set et kærligt og varmt 
lysvæsen, før de kom tilbage til livet. Dette er blevet betragtet som 
”spændende bevis for den menneskelige ånds overlevelse efter 
døden“. I tidens løb er der udkommet mange lignende bøger, som 
støtter den samme tanke. 

Læs de fem opstandelsesberetninger. Hvor mange af dem taler 
om en eller anden form for bevidst eksistens, mens de op-
standne mennesker var døde. Hvorfor er svaret vigtigt?
 

Alle nærdødsoplevelser, som beskrives i moderne litteratur, hand-
ler om mennesker, som er betragtet som ”klinisk døde“. I mod-
sætning til Lazarus, har de ikke været døde så længe, at kroppen 
var ved at gå i forrådnelse. Ingen af beretningerne fra Bibelen for-
tæller om nogen form for oplevelse af liv efter døden. Dette er et 
tavshedens argument for læren om de dødes ubevidste tilstand.

Hvordan skal vi så opfatte beskrivelserne af nærdødsoplevel-
ser? Hvis vi godtager den bibelske lære om de dødes ubevidsthed 
( Job 3,11-13; Sl 115,17; Sl 146,4; Præd 9,10), står vi tilbage med to 
grundlæggende muligheder: Enten er det en naturlig psykokemisk 
hallucination under ekstreme forhold, eller det er en overnaturlig 
oplevelse, som kan være satanisk (2 Kor 11,14). Men det kan også 
være en kombination af begge faktorer.

Med dette udbredte bedrag, som er så overbevisende for 
mange, er det vigtigt, at vi står fast på det, Guds Ord lærer, på 
trods af de oplevelser, som vi eller andre måtte have, som går 
imod det, Bibelen lærer.

Det er interessant, at nærdødsoplevelser nu ofte sammenkæ-
des med betegnelsen ”videnskab“. Hvad siger det om, hvor på-
passelige vi må være, selv i forhold til emner, som kaldes ”viden-
skab“ og populært fremstilles, som om det er ”bevist“?
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 Hebr 9,25-28
1 Pet 3,18

Til eftertanke

6. DECEMBER 2022

REINKARNATION

Den hedenske opfattelse af en udødelig sjæl giver grundlag for tan-
ken om reinkarnation eller sjælevandring. Denne teori er et væsent-
ligt element i nogle af de store verdensreligioner som fx hinduisme 
og buddhisme. Mens de fleste kristne tror på eksistensen af en 
udødelig sjæl, som efter døden befinder sig i himlen eller i helvede, 
mener de, som tror på reinkarnation, at den udødelige sjæl gen-
nemgår mange cyklusser af død og genfødsler her på jorden.

Hinduismen tror, at den evige sjæl gennemgår en række af be-
vidstheder eller ”samsara“ i seks livsformer: vand, planter, krybdyr 
og insekter, fugle, dyr og til sidst mennesker, som indbefatter him-
melske væsener. Især i den vestlige verden mener mange i dag, at 
denne reinkarnation er en proces med åndelig udvikling, som gør 
ånden i stand til at opnå stadigt højere niveauer af kundskab og 
moral i dens rejse mod fuldkommenhed. 

Ifølge Skriften døde Jesus kun ”én gang“ og alle mennesker dør 
også kun ”én gang“. Hvorfor tror du, at der alligevel er kristne, 
som tror på en eller anden form for reinkarnation?

Mange mennesker tror på det, de ønsker at tro. Hvis en teori brin-
ger fred og tilfredsstillelse, er det nok for dem. Men for dem, der 
tager Bibelen alvorligt, er der ingen mulighed for at godtage teorien 
om reinkarnation. For det første modsiger denne teori Bibelens 
lære om dødens søvn (1 Thess 4,13-18). For det andet bliver frelse 
ved nåde og tro (Ef 2,8-10) erstattet med menneskelige gerninger. 
For det tredje modsiges Bibelens lære om, at menneskets evige 
skæbne afgøres af de beslutninger, man tager i dette liv (Matt 
22,1-14; Matt 25,31-46). For det fjerde mister Jesu andet komme 
betydning ( Joh 14,1-3). Og for det femte forestiller denne teori sig 
anledninger efter døden til at forbedre svagheder og fejl. Dette 
er ubibelsk (Hebr 9,27). Kort sagt er der ingen plads for tanken om 
reinkarnation i den kristne tro.

Forestil dig, at du er blevet reinkarneret i mange forskellige tilvæ-
relser. Du har været en abe, en kvinde, en ko og er nu en mand 
fra Ghana eller Sverige. Spørg dig selv: Hvad er min identitet, mit 
”selv“? Hvad er det, som gør ”mig“ til ”mig“? Er det dit forhold til 
dit eget køn, dit forhold til din ægtefælle, dine forældre, dit land 
eller dine børn? Hvem er ”jeg“, hvis jeg ikke kan identificeres med 
de faktiske forhold, jeg lever i?

TIRSDAG
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 1 Sam 28,3-25

Til eftertanke

7. DECEMBER 2022

NEKROMANTI OG TILBEDELSE AF FORFÆDRENE

Ordet nekromanti kommer fra de græske ord nekros (død) og 
manteia (tilbedelse). Dette er blevet praktiseret siden oldtiden og 
er en form for fremmaning af de dødes påståede levende ånder 
for at opnå kundskab, ofte om fremtiden. Tilbedelse af forfæd-
rene er derimod den skik at vise ærbødighed over for de døde 
forfædre, som stadigvæk betragtes som en del af familien, og hvis 
ånder, man mener, kan påvirke de levendes tilværelse. Disse he-
denske skikke kan være meget attraktive for dem, der tror på en 
udødelig sjæl, og som også savner deres afdøde.

Hvilke åndelige lærdomme kan vi drage fra Sauls oplevelse med 
det kvindelige medium i En-Dor, hvor det ser ud, som om han 
havde en samtale med en afdød?

Bibelen siger tydeligt, at alle spiritister, medier, spåkvinder og ån-
demanere i det gamle Israels teokrati var en afskyelighed for Her-
ren og skulle slås ihjel ved stening (3 Mos 19,31; 3 Mos 20,6.27: 5 
Mos 18,9-14). I overensstemmelse med denne lov havde kong Saul 
udryddet alle medier og spiritister i Israel (1 Sam 28,3.9).

Men efter at være blevet forkastet af Herren gik Saul selv til den 
kana’anæiske by En-Dor for at søge råd hos en spåkvinde (1 Sam 
28,6-7.15). Han bad hende om at fremkalde profeten Samuel, som 
var død, og han viste sig tilsyneladende i et åndesyn og talte med 
Saul (1 Sam 28,13-19). Denne bedrageriske ånd, som kun havde 
påtaget sig Samuels skikkelse, forudsagde Sauls død og bekræf-
tede tilsyneladende den ubibelske teori om sjælens selvstændige 
eksistens, nogle mener derfor ligefrem af sjælens udødelighed. 
Det var et mægtigt bedrag, og Saul burde have vidst bedre end at 
blive involveret i det, han tidligere havde fordømt. Bibelen gør det 
i 1 Krøn 10,13 klart, at Sauls handlinger var forkastelige.

Over to hundrede år senere skrev profeten Esajas: ”Siger man 
til jer: ‘I skal søge til dødemanerne og til sandsigerne, der hvisker 
og mumler; skal et folk ikke søge til sine guder, til de døde til fordel 
for de levende?’ så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare: ‘Til 
belæringen og til budskabet’“ (Es 8,19-20).

Hvor tit sker det, når vi er stressede, at vi gør ting, som vi ved er 
forkerte? Hvorfor er tro, bøn og lydighed mod Guds ord vores 
eneste sikre værn mod vores eget selv?

ONSDAG
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 2 Kor 11,14-15
 Ef 6,10-18

 

Til eftertanke

8. DECEMBER 2022

SPIRITISTISKE FÆNOMENER

Onde ånder kan vise sig som døde personer eller på anden måde. 
Det kan være i form af døde familiemedlemmer, venner eller hvem 
som helst. Både det fysiske udseende og stemmen kan være 
meget lig den døde persons. Alle disse sataniske bedrag vil blive 
brugt for at forføre dem, som ikke er fast forankret i Guds Ord. El-
len White advarer: ”De apostle, som personificeres af disse løgne-
ånder, bliver bragt til at modsige det, de skrev efter Helligåndens 
diktat, mens de var på jorden … Som højdepunktet i det store be-
drageri vil Satan selv udgive sig for at være Kristus“ (Mod en bedre 
fremtid, s. 449.504).

Hvad er vores eneste værn mod sådanne dæmoniske bedrag?

Apostlen Paulus advarer om, at ”for os står kampen ikke mod 
kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensher-
skerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrum-
met“ (Ef 6,12). Vi kan kun beskyttes mod disse bedrag ved at tage 
Guds fulde rustning på (Ef 6,13). Den beskrives i Ef 6,13-18.

De måder, de sataniske kræfter personificerer sig på, kan være 
meget skræmmende og bedrageriske, men de kan ikke forføre de 
mennesker, som er beskyttet af Gud og grundfæstet i Guds Ord. 
Fra et doktrinært synspunkt ved de, som tror på den bibelske lære 
om menneskets betingede udødelighed, at enhver tilsynekomst 
eller kommunikation med de døde er af satanisk oprindelse og 
skal afvises. Uanset, hvor mægtige, overbevisende og tilsynela-
dende virkelige disse manifestationer er, må vi altid holde fast ved 
Bibelens lære om, at de døde sover i graven.

Forestil dig, at du mistede en af dine kære, og at denne person 
viste sig for dig, udtrykker sin kærlighed til dig, fortæller dig, hvor 
meget vedkommende savner dig, fortæller dig ting, som kun du og 
vedkommende kender til, og siger, at han/hun nu er på et bedre 
sted. Tænk over, hvor let man kan blive bedraget, hvis man ikke er 
absolut grundfæstet i Bibelens lære om de dødes tilstand. Især, 
hvis man også ønsker at tro på dette bedrag.

Hvad vil det sige at ”tage Guds fulde rustning på“? Hvordan gør 
vi det dagligt i praksis? Hvordan gør vi det på alle områder af  
vores liv, ikke kun i forhold til Satans bedrag i de sidste tider?

TORSDAG
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9. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Evangelism, “Dealing With False Science, Cults, Isms,  
and Secret Societies“, s. 602-609

· Mod en bedre fremtid, “Spiritismen“, s. 444-452.

Der findes en forening, som hævder, at de er i gang med at frem-
stille en teknologi, som vil gøre det muligt at kontakte de døde 
”via tekstbeskeder, telefon og videosamtaler“. Websiden omtaler 
de døde som PMP’er (postmaterielle personer) og påstår, at når 
mennesker dør, overgår de til ”en ny fase af evigheden“ men ”bi-
beholder deres bevidsthed, identitet og væsentlige sider af deres 
tidligere fysiske form“. De påstår, at der over tre faser kan udvikles 
en teknologi, som muliggør kommunikation mellem levende (ma-
terielle) og døde (postmaterielle) personer.

Det er især skræmmende, hvordan de tester, at de døde, de 
taler med, virkelig er dem, de påstår at være. ”For eksempel“, siger 
deres webside, ”kan en sørgende forælder stille følgende spørgs-
mål til en søn eller datter, som har byttet verden: ’Havde du en 
hund, som hed Snoopy, da du var barn? Gav vi dig en lommekniv 
til din 10-års fødselsdag?’“ 

Ellen White kommer med en relevant advarsel i forhold til disse 
nye muligheder: ”Ved visse lejligheder åbenbarer åndevæsener sig 
for folk i deres afdøde venners skikkelse, omtaler hændelser fra 
de afdødes liv og opfører sig på samme måde, som disse gjorde, 
da de var i live“ (Patriarker og Profeter, s. 356).

1. Mange kristne bruger en undskyldning om at være kulturelt 
accepterende, når de sluger alt, hvad de moderne medier 
markedsfører. Hvilke bibelske principper kan vi søge til, når 
vi ønsker vejledning i forhold til medierne, især når vi bliver i 
tvivl, om det er bedrag? Se Sl 101,1-8; Ordsp 4,23; Fil 4,8

2. Hvordan kan vi hjælpe andre til at sejre over Satans bedrag 
i de sidste tider uden at udsætte os selv for påvirkning af de 
samme indflydelser?

3. Mange kristne har opfattet beretningen om ”Samuel“, som 
blev fremmanet fra graven, som et bibelsk bevis for, at de 
døde lever videre. Skal vi bygge læren om de dødes tilstand 
på en bestemt fortolkning af en vanskelige beretning, eller 
bør vi tolke den i lyset af, hvad Bibelen ellers siger om emnet?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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