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”Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres 
ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!“ 
(1 Thess 5,23).

Johannes’ Åbenbaring taler om to store globale fløje inden Jesu 
genkomst. Åb 13 beskriver en verdensomspændende falskhed, 
hvor ”hele jorden“ følger dyret fra havet med undren (Åb 13,3.7-
8.12.16). Åb 14 understreger en verdensomspændende forkyn-
delse af sandhed, når ”et evigt evangelium“ bliver forkyndt ”for alle 
folkeslag og stammer, tungemål og folk“ (Åb 14,6-7). Under disse 
”hårde tider“ (1 Tim 3,1) skal ”hver lærdoms vind“ blæse (Ef 4,14)  
og folk ”vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter“ 
(2 Tim 4,4).

”Ved hjælp af de to store vildfarelser: sjælens udødelighed og  
søndagens hellighed, vil Satan vildlede menneskene. Mens den 
første danner grundlaget for spiritismen, skaber den anden sym-
pati for romerkirken“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 475).

Indtil disse sidste begivenheder finder sted, må vi stå fast i vores 
tro på alle de sandheder, vi har. Det indbefatter menneskets natur 
og de dødes tilstand. Vi må lade Helligånden lede os, så vi kan 
være rede for Kristi herlige tilsynekomst.

· Luk 2,52
· Matt 4,23
· 1 Kor 6,19-20
· Sl 24,3-4
· ApG 8,4-24
· 1 Joh 3,1-3
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Til eftertanke

11. DECEMBER 2022

JESU MODEL

Hvilke fire områder af Jesu vækst omtales i denne tekst?

Jesus var det fuldkomne menneske, og hans opvækst indbefattede 
alle de grundlæggende sider i et menneskes eksistens – de for-
hold, som Gud oprindeligt skabte mennesket til at leve i: forholdet 
til sig selv (mentalt), til naturen (fysisk vækst), til andre mennesker 
(socialt) og til Gud (åndeligt).

”Hans sind var livligt og klartseende, med en tankefuldhed og 
visdom, der var langt forud for hans alder. Hans karakter var smuk 
og harmonisk. Åndens og legemets kræfter udviklede sig gradvis 
i overensstemmelse med barndommens love. Som barn udviste 
Jesus et ualmindeligt smukt sindelag. Hans villige hænder var al-
tid rede til at tjene andre. Han udviste en tålmodighed, som intet 
kunne rokke, og en sandfærdighed, som aldrig gik på akkord med 
redeligheden. Skønt klippefast i sine principper fremstod han som 
et billede på uselvisk høflighed“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 48-49).

Hvordan kan Jesu trefoldige tjeneste – at undervise, at prædike 
og at helbrede – videreføres af os i dag?

Hvis vi indser, at det, mennesket består af, er en integreret helhed, 
kan vi ikke begrænse vores religion at være åndelige ting. Vores 
identitet omfatter hele vores væsen, dækker hele vores livslængde 
og indeholder alle dimensioner af vores liv. Vores livsforhold hæn-
ger nøje sammen. Vi er aldrig kun fysiske, mentale, sociale eller 
åndelige. Et åndeligt menneske er et menneske, hvis forhold til 
Gud er positivt, og det er altid samtidig fysisk, mentalt og socialt, 
simpelthen fordi mennesket er et skabt væsen. 

Selv om vi som syndige mennesker har et brudt og ufuldkom-
ment forhold til Gud, skal vi med hans hjælp og nåde efterligne 
Jesus. Frelsens gerning er at genoprette Guds billede i mennesket, 
føre ham tilbage til den fuldkommenhed, som han var skabt til og 
fremme legemets, sindets og sjælens udvikling. Det er, hvad Gud 
ønsker at gøre i sit folk som en del af den proces, som skal forbe-
rede dem for hans genkomst.

Når vi sammenligner os med Jesus, kan vi let blive modløse over 
forskellen. Hvordan kan vi ved at fokusere på korset og dets be-
tydning blive beskyttet, så vi ikke bliver nedslåede over det, vi 
ser i os selv, når vi sammenligner os med Jesus?



96

MANDAG

 

 1 Kor 6,19-20
 1 Kor 10,31

Til eftertanke

12. DECEMBER 2022

LEGEMET SOM ET TEMPEL

Den dualistiske teori om, at mennesket er sammensat af en fysisk 
og en ikke-fysisk del, er blevet udtrykt på mange måder. Nogle 
taler om modsætningen mellem legeme og ånd, nogle om et dø-
deligt legeme og en udødelig sjæl, og det har ført til forskellige 
teorier om menneskekroppen. Kroppen var for oldtidens græske 
filosoffer et fængsel for sjælen, som blev sat fri ved døden. Som 
et ekko af denne opfattelse tror mange kristne i dag, at legemet er 
midlertidig bolig for den udødelige sjæl, og de vil blive genforenet 
ved opstandelsen. Omgivet af alle de modstridende teorier må vi 
stå fast på, hvad Bibelen lærer med hensyn til menneskets natur.

Hvordan kan opfattelsen af, at vores legemer er ”et tempel for 
Helligånden“, påvirke vores livsstil på en positiv måde?

Både Adam og Eva blev skabt i Guds eget billede (1 Mos 1,26-27). 
Fordi Guds billede blev skjult af synden, er frelsens gerning at gen-
oprette menneskenes oprindelige tilstand. Dette vil ske i to faser: 
(1) Gennem troen på Kristus genoprettes menneskets forhold 
til Gud i dette liv. De selviske motiver modvirkes, når Jesus bliver 
centrum i et liv, der leves for andre. Jesus har taget vores skyld og 
skam på sig ved sin død på korset. (2) Ved Jesu genkomst fjernes 
alle følger af syndefaldet, både den arv vi bærer og vores person-
lige synd. Først når Jesus kommer igen, skal ”dette forgængelige … 
iklædes uforgængelighed, og dette dødelige … iklædes udødelig-
hed“ (1 Kor 15,53-54). 

Gud har imidlertid givet os gode principper at leve efter, så vi 
kan have det så godt som muligt både fysisk og mentalt. Apostlen 
Johannes skrev til sin ven Gajus: ”Min kære, frem for alt ønsker 
jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det 
godt“ (3 Joh 1,2). Formålet med at leve efter de bibelske sundheds-
principper er ikke at vinde frelse. Den modtages af Guds nåde 
alene. Men for at ære vores skaber og for at kunne være til størst 
mulig gavn for andre må vi som kristne forsøge at passe på vores 
krop ved at leve sundt, mådeholdent og afbalanceret. 

Hvorfor ønsker Gud, at jeg skal leve så sundt som muligt? Hvad 
er Guds hensigt, og hvad er min motivation? Hvordan undgår jeg 
at gøre sundheden til selve religionen eller at gå så meget op i 
min egen sundhed, at jeg bliver selvoptaget – eller at jeg bliver 
umulig for andre at være sammen med?
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 1 Kor 2,16
Sl 24,3-4

Rom 12,2
Fil 4,8; Kol 3,2

Til eftertanke

13. DECEMBER 2022

KRISTI SIND

Nogle mennesker tror, at ved at forandre miljø vil personen bliver 
forvandlet. Og der er næppe tvivl om, at opvækstvilkår kan have 
stor indflydelse på et menneskes udvikling. Men vores grund-
læggende problem med fristelser og synd kan kun løses ved, at 
vores hjerte (eller sind) forvandles. Kristus gik lige til sagen, da han 
sagde: ”For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tan-
ker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, 
umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed“ (Mark 
7,21-22). Det betyder, at vores sind har brug for at blive forvandlet 
for at vores opførsel kan ændres.

Hvad vil det sige at have Kristi tanker eller sind?

Herren har lovet, at under den ”nye pagt“ vil han lægge sin lov i 
sit folks indre og skrive den i deres hjerte ( Jer 31,31-32; sml. med 
Hebr 8,8-10; Hebr 10,16). Det er derfor ingen overraskelse, at 
Kristus i sin bjergprædiken uddybede meningen med Guds bud. 
De omfatter motiver, tanker og hensigter (se Matt 5,17-48). Vi kan 
kun sejre over fristelser ved Guds forvandlende nåde, og når det 
gælder tanker og hensigter, er vi nødt til at holde fast ved Guds 
løfte, så vi kan standse syndige tanker.

Men uanset, hvor trofaste vi er i dette liv, vil vi aldrig opnå 
fuldstændig syndfrihed. Men hvis vi er i Kristus, er vi helt og fuldt 
dækket af hans retfærdighed. Selv om vi endnu ikke er fuldkomne, 
betragtes vi, som om vi allerede er det i Kristus (Fil 3,12-15).

”Når vi er forenet med Kristus, har vi Kristi sind. Renhed og 
kærlighed viser sig i vores karakter; ydmyghed og sandhed styrer 
vores liv. Selve ansigtsudtrykket bliver forandret. Når Kristus bor 
i vores sind, udøver han en forvandlende kraft, og vores ydre vid-
ner om den fred og glæde, som hersker i vores indre“ (Ellen White, 
Selected Messages, 1. bd., s. 337).

Kun ved en daglig overgivelse, ved at selvet dagligt dør, ved 
en daglig bevidst indsats, ved tro, ved lydighed mod Jesus, kan vi 
opnå en sådan forvandling i vores liv.

Forestil dig, hvordan dit liv ville være, hvis du kunne standse  
alle syndige tanker. Hvor meget anderledes ville dit liv være? 
Hvad er den eneste mulige måde, hvorpå du kan opleve dette?

TIRSDAG
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 ApG 8,4-24

Til eftertanke

14. DECEMBER 2022

HELLIGÅNDENS LEDELSE

Helligånden er Guds mægtige redskab, som udøser Guds kær-
lighed i vores hjerter (Rom 5,5), leder os til en ægte frelsende 
erfaring ( Joh 16,7-11), vejleder os til hele sandheden ( Joh 16,13) og 
giver os kraft til at opfylde missionsbefalingen (ApG 1,8). Fordi det 
er Helligånden, der modvirker Satans ødelæggende arbejde, er 
det ikke overraskende, at Satan forsøger med alle midler at for-
vrænge vores forståelse af Helligåndens natur og gerning. Mens 
nogle forkaster Helligåndens personlighed, lægger andre vægt på 
hans forvandlende og helliggørende kraft, som viser sig i Åndens 
frugt (Gal 5,22-23).

Simon, troldmanden fra Samaria, ønskede at modtage Hellig- 
åndens gaver uden at blive fornyet af Ånden. Hvordan viser  
den samme holdning sig også i vore dage?

Guds børn er dem, som ”drives af Guds Ånd“ (Rom 8,14) til hele 
Guds ords sandhed ( Joh 16,13; Joh 17,17). Jesus gav en tydelig ad-
varsel: ”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme 
ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders 
vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profe-
teret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har 
vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige 
dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår 
lovbrud! (Matt 7,21-23). Dette betyder, at Helligånden aldrig leder 
nogen bort fra Guds ord, som han selv har inspireret, men tvært-
imod altid leder os til at følge Guds ord.

Den samme Helligånd, som leder os til hele sandheden, giver 
os også kraft til at lede andre til den samme vidunderlige sandhed 
(Matt 28,18-20; ApG 1,8). Mens vi udfører vores hellige opgave, får 
vi hans særlige hjælp. Vi må derfor hver morgen knæle ned for 
Herren og forny vores løfte om at være overgivet til ham. Hvis vi 
gør det, vil han i Helligånden være os nær med sin fornyende og 
helliggørende kraft. Men vi må være åbne for hans ledelse ved 
hver dag bevidst at vælge at gøre det, vi ved er rigtigt, og undgå 
det, vi ved er forkert. Kun ved at søge Guds hjælp til at leve, som vi 
bør, vil vi blive i stand til at modtage Helligåndens kraft i vores liv, 
sådan som Gud har lovet.

Hvorfor er det vigtigt for os hver morgen og aften gennem bøn 
at åbne os for Helligåndens ledelse i vores liv?

ONSDAG
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Til eftertanke

15. DECEMBER 2022

REDE FOR HANS TILSYNEKOMST

Vi lever i en hektisk verden med alt for mange kunstige behov og 
iøjnefaldende forstyrrelser. Hvis vi ikke er på vagt, kan disse op-
tage al vores tid og forvrænge, hvad vi prioriterer. Det er ikke kun 
endnu en bivirkning af vores globale cyber-verden. Kristne har til 
enhver tid i en eller anden grad været nødt til at være på vagt over 
for Satans forsøg på at distrahere dem fra det, der virkeligt bety-
der noget i dette liv.

Hvis ikke vi passer på, står vi alle i fare for at vende blikket væk 
fra Gud og blive optaget af verdslige, kødelige ting, som i sidste 
ende ikke kan tilfredsstille os, og som til sidst kan føre til vores 
åndelige ruin.

Hvilken forskel ser du mellem at forberede os på Jesu genkomst 
og at være rede for denne fantastiske begivenhed?

Ofte bliver tanken om en stadig forberedelse for Jesu genkomst en 
undskyldning for tøven. Denne opfattelse kan let få os til at slappe 
af under den onde tjeners hypotese: ”Min herre lader vente på 
sig!“ (Matt 24,48).

Hvad siger disse vers om at være rede netop nu?
 

Ud fra det bibelske perspektiv er frelsens tid altid ”i dag“ og aldrig i 
morgen. Og med mindre der findes en ægte omvendelseserfaring, 
vil vi fortsætte med at være, hvad vi er lige nu. Tid kan ikke i sig 
selv føre uomvendte til omvendelse. Medmindre man hele tiden 
vokser i nåde og går fremad i tro, vil tendensen være, at man fal-
der fra, bliver hårdhjertet, skeptisk, kynisk og til og med vantro.

Ud fra denne synsvinkel kan vi sige, at hver eneste dag i vores 
liv er en miniatureudgave af hele vores liv. Ved Guds nåde bør vi 
derfor lægge planer for fremtiden, men hver dag være rede for 
Jesu genkomst, også fordi dagen i dag kan være vores sidste dag.

Hvordan kan du være rede til Jesu genkomst, hvis han skulle 
komme i dag? Hvad skal vi forberede os på? At kunne gå igen-
nem en trængselstid eller på at være sammen med Jesus? 

TORSDAG
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16. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Vejen til et Bedre Liv, ”Helbredet påvirkes af sindet“,  
s. 152-165

· Sanctified Life, ”True and False Theories Contrasted“, s. 7-16.

”Den store strid nærmer sig sin afslutning. Enhver rapport om 
ulykker på hav eller land er et vidnesbyrd om, at alle tings ende er 
nær. Krig og rygter om krig forkynder det. Findes der en kristen, 
hvis puls ikke slår hurtigere ved forventningen om de store begi-
venheder, der sker omkring os? Herren kommer. Vi hører fodtrin-
nene af en Gud, som nærmer sig“ (Ellen White, Maranatha, s. 220).

”Lev et troens liv hver dag. Bliv ikke bekymret og foruroliget over 
prøvetiden og derved opleve en prøvetid, før den indtræffer. Lad 
være med at tænke: ’Jeg er bange for, at jeg ikke skal udholde den 
store prøvetid.’ Lev i nuet, lev dagen i dag. Morgendagen er ikke 
din. I dag skal du opretholde sejren over selvet. I dag skal du leve et 
liv i bøn. I dag skal du kæmpe troens gode strid. I dag skal du tro, at 
Gud velsigner dig. Idet du vinder sejr over mørke og vantro, vil du 
opfylde Mesterens krav og blive en velsignelse for dem, du er sam-
men med“ (Ellen White, Signs of the Times, 20. oktober 1887).

”Herren kommer snart, og vi må være rede til at møde ham i 
fred. Lad os være besluttet på at gøre alt, der står i vores magt til 
at dele lyset med dem, vi møder. Vi skal ikke være bedrøvede, men 
glade, og vi skal altid have vores Herre Jesus for øje … Åh, hvor 
herligt det bliver at se ham, at blive budt velkommen som dem, 
han har frelst! Vi har ventet længe, men vores tro er ikke blevet 
svækket. Hvis bare vi kommer til at se Kongen i hans skønhed, vil 
vi i al evighed være velsignet. Jeg har lyst til at råbe højt: ’Vi er på 
vej hjem!‘“ (Ellen White, Heaven, s. 165-166).

1. Bibelen lærer, at mennesket er en samlet helhed, og at det 
fysiske, sociale og mentale betyder noget for vores identitet. 
Hvilke konsekvenser har dette livssyn for vores livsstil? Har 
alle livets områder noget med Gud at gøre?

2. Sand vækkelse har Gud i centrum. Hvordan illustreres dette i 
lignelsen om farisæeren og tolderen i Luk 18,9-14?

3. Drøft jeres svar på torsdagens afsluttende spørgsmål i klas-
sen. Hvordan kan jeg vide, at jeg er parat til Jesu genkomst, 
og kan vi tillade os at have frelsesvished?

 

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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