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”Og han, der sidder på tronen, sagde: ‘Se, jeg gør alting nyt!’  
Og han sagde: ‘Skriv! For disse ord er troværdige og sande’“  
( Åb 21,5).

Skriften giver os følgende håb: ”Men efter hans løfte venter vi nye 
himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor“ (2 Pet 3,13).

For nogle virker løftet om en ny himmel og en ny jord som fantasi, 
som en historie fortalt af magthavere, som brugte håbet om et liv 
efter døden til at holde masserne på plads. Tanken var: Selv om du 
har det hårdt her og nu, vil du en dag få din løn i himlen. Eller noget i 
den stil.

Selv om nogle har brugt det fremtidige håb i Biblen på denne 
måde, ændrer deres misbrug af teksterne ikke sandheden i de løf-
ter, vi har om nye himle og en ny jord.

I de sidste dage vil der komme spottere, som håner vores håb (2 
Pet 3,3-7). Men deres spot kan ses som endnu et bevis for, at det, 
Bibelen siger, er sandt, for de spotter sådan, som Bibelen har for-
udsagt, at de ville gøre.

I denne uge skal vi studere det herlige håb om en ny himmel og en 
ny jord. Det indbefatter det himmelske tempel, Guds tilstedevæ-
relse, enden på død og tårer, og til sidst Guds kærligheds endelige 
sejr.

· 2 Pet 3,13
· Åb 21,3.22
· 1 Joh 3,2-3
· 1 Pet 1,22
· Es 25,8
· Åb 22,3-5

110

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Alt bliver nyt

TIL SABBATTEN | 31. DECEMBER 202214



111

SØNDAG

 

 Es 65,17-25
Es 66,22-23

 2 Pet 3,13
Åb 21,1-5

Til eftertanke

25. DECEMBER 2022

EN NY HIMMEL OG EN NY JORD

For nogle af dem, der følger græsk filosofi, betyder ideen om, at 
noget er fysisk, at det er dårligt. For dem er det derfor utænkeligt 
at tro på en fremtidig virkelig himmel med virkelige mennesker. 
For at det skal være himmel og godt må det i deres opfattelse 
være rent åndeligt, frigjort fra de skavanker, som findes i vores 
fysiske verden. De påstår, at hvis noget er materielt, kan det ikke 
være åndeligt, og hvis noget er åndeligt, kan det ikke være ma-
terielt. Bibelen taler derimod om himlen i meget håndgribelige 
vendinger uden de begrænsninger, som syndens tilstedeværelse 
medfører.

Hvad er hovedbudskabet i disse tekster?

Esajas’ Bog giver nogle interessante glimt af, hvordan jorden ville 
have været, hvis Israel som et folk var forblevet trofaste mod de-
res pagt med Gud (se også med 5 Mos 28). Hele miljøet med alle 
dets forskellige former for liv ville have vokset sig stadigt nærmere 
Guds oprindelige plan, det vil sige, som det var, før synden kom 
ind i verden.

Men det gik ikke efter planen. Så kom der en ny plan, men 
denne gang med menigheden, som bestod af jøder og hedninger 
fra alle forskellige lande (Matt 28,18-20; 1 Pet 2,9). Esajas’ profetier 
skal derfor læses ud fra menighedens perspektiv.

”I Bibelen kaldes de frelstes arv ‘et fædreland’ (Hebr 11,14-16). 
Der fører den himmelske hyrde sin flok til levende vandkilder. Li-
vets træ bærer frugt hver måned, og dets blade tjener til lægedom 
for folkeslagene. Der er krystalklare, evigt flydende strømme, og 
langs deres bredder kaster vajende træer deres skygge på de stier, 
der er beredt for Herrens forløste. Vidtstrakte sletter bølger op 
mod skønne højdedrag, og Guds bjerge rejser deres stolte tinder. 
På disse fredelige sletter, langs disse levende strømme, skal Guds 
børn, der så længe var pilgrimme og vandringsmænd på jorden, 
finde et hjem“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 546).

Mange sekulære forfattere, som ikke har et håb om evigheden, 
som det beskrives i Bibelen, har beklaget meningsløsheden i 
den menneskelige eksistens. Kan man være enig i deres påstand 
om livets meningsløshed, når man ser det ud fra deres synsvin-
kel med en fremtid uden håb?



112

MANDAG

 

 Åb 7,9-15
 Åb 21,3.22

Til eftertanke

26. DECEMBER 2022

I GUDS TEMPEL

Nogle taler om selve himlen som Guds helligdom. Men Johannes’ 
Åbenbaring henviser til en specifik helligdom/tempel i Det Ny Je-
rusalem, hvor Guds trone og glashavet findes (Åb 4,2-6; Åb 7,9-15; 
Åb 15,5-8). Der skal den store skare af frelste fra alle folkeslag og 
stammer, folk og tungemål tilbede Gud i al evighed (Åb 7,9-17).

Hvordan kan beskrivelsen af den store skare af frelste, som  
tilbeder Gud ”dag og nat i hans tempel“ passe med udtalelsen i 
Åb 21,22: ”et tempel så jeg ikke i“ Det Ny Jerusalem?

Den himmelske helligdom/tempel har altid været det sted, hvor de 
himmelske hærskarer tilbeder Gud. Men da synden opstod, blev 
den helligdom også det sted, hvorfra frelse blev tilbudt menne-
skene. ”Når syndens problem er fjernet, vil den himmelske hellig-
dom igen vende tilbage til dens oprindelige funktion. I Åb 21,22 si-
ger Johannes, at han ikke længere så et tempel i byen, ‘for Herren, 
Gud den Almægtige, er dens tempel, og Lammet.’ Men betyder 
det, at der ikke længere er et Herrens hus, hvor hans skabninger 
kan komme og opleve et særligt fællesskab med ham? Slet ikke!“ 
(Richard M. Davidson, The Word: Searching, Living, Teaching, ”The 
Sanctuary: ’At se Guds skønhed’“, Artur Steele, ed., 1. bd. s. 31).

Johannes’ Åbenbaring giver særlig opmærksomhed til ham, 
som tilbedes, og til dem, som tilbeder ham. Denne himmelske til-
bedelse har Gud og Lammet som centrum (Åb 5,13; Åb 7,10). Som 
altid, og som det altid bør være, er Kristus den, der bliver tilbedt.
De, som tilbeder, er ”dem, som kommer fra den store trængsel, og 
som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod“ 
(Åb 7,14). De er levende vidner på Guds frelsende og forvandlende 
kraft. De lovsynger Gud for hvem, han er, og for hvad, han har 
gjort for dem.

Åb 21,3 siger: ”Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos 
dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem.“ 
Dette vers genspejler adskillige andre vers (Jer 32,38; Ez 37,27; 
Zak 8,8; Hebr 8,10). Hvad betyder det for os her og nu, mens vi 
endnu er på jorden, at Gud vil være vores Gud, og vi skal være 
hans folk? Hvordan viser denne fantastiske sandhed sig i vores 
liv i dag?
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 Matt 5,8
1 Joh 3,2-3
Åb 22,3-4

Til eftertanke

27. DECEMBER 2022

FOR GUDS ANSIGT

Bibelen siger, at Gud ”bor i et utilgængeligt lys“ (1 Tim 6,16), og at 
”ingen har nogen sinde set Gud“ (Joh 1,18; Joh 4,12). Betyder det, at 
de frelste i himlen aldrig kommer til at se Faderen? Slet ikke. Det er 
ret tydeligt, at dette ikke at se Gud henviser til menneskene efter 
syndefaldet, for der er mange indikationer i Bibelen på, at de frelste 
faktisk skal se ham i himlen.

Hvad fortæller disse vers om det store privilegium at se Gud?

Den samme apostel, som sagde: ”Ingen har nogen sinde set Gud“ 
(Joh 1,18; 1 Joh 4,12), siger også, at ”vi skal se ham, som han er“  
(1 Joh 3,2-3) og ”se hans ansigt“ (Åb 22,3-4). Det kan diskuteres, om 
disse tekster taler om Gud Fader eller om Kristus. Men al tvivl for-
svinder i lyset af Kristi eget udsagn: ”Salige er de rene af hjertet, for 
de skal se Gud“ (Matt 5,8). Hvilket privilegium det vil blive for de frel-
ste at tilbede Gud i hans tempel! Men det allerstørste privilegium vil 
blive at se hans ansigt.

”Guds folk har det privilegium, at de kan have frit fællesskab 
med Faderen og Sønnen. ‘Endnu ser vi i et spejl, i en gåde’ (1 Kor 
13,12). Vi ser Guds billede som i et spejl, i naturen og i hans hand-
lemåde med mennesker, men til den tid skal vi se ham ansigt til 
ansigt, uden noget fordunklende slør imellem os. Vi skal opholde 
os i hans nærværelse og se hans ansigts herlighed“ (Ellen White, 
Mod en bedre fremtid, s. 547).

Bemærk sammenhængen i nogle af bibelteksterne for i dag 
mellem renhed og det at se Gud. De ”rene af hjertet“ skal se Gud, 
og den, som ønsker at se Gud, ”renser sig selv, ligesom han er ren“ 
(1 Joh 3,3). Disse vers viser, at Gud må gøre sin gerning i os for at 
hjælpe os i vores forberedelse for himlen.

Selv om vores adgang til himlen til syvende og sidst er sikret 
ved Jesu død, vil vi gennemgå en renselsesproces her og nu, som 
hjælper os i forberedelse for vores evige hjem. Centralt i den ren-
selsesproces står lydighed mod Guds Ord.

Læs 1 Pet 1,22. Hvordan viser dette vers forbindelsen mellem 
lydighed og renhed? Hvad er der ved lydighed, som renser os? 
Hvordan siger Peter specifikt, at vores lydighed vil komme til 
udtryk? 

Vil du synes om at deltage i de aktiviteter, der kommer til at 
foregå i Guds evige hjem? Synes du om tilsvarende aktiviteter nu?

TIRSDAG
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Åb 7,17
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Til eftertanke

28. DECEMBER 2022

DØD OG TÅRER SKAL IKKE VÆRE MERE

En udødelig sjæl i et evigt brændende helvede modsiges af den 
bibelske lære om, at ”døden skal ikke være mere, ej heller sorg, 
ej heller skrig, ej heller pine skal være mere“ i den nye himmel og 
på den nye jord (Åb 21,4). Hvis ”den anden død“ udsletter synd og 
syndere fra universet, kan de uretfærdige ikke brænde evigt i en 
uudslukkelig ild. I så tilfælde ville universet heller aldrig blive gen-
oprettet til sin oprindelige fuldkommenhed.

Hvilken trøst og hvilket håb kan disse vers give os midt i denne 
verdens prøvelser og lidelser?

Tilværelsen kan være meget vanskelig, uretfærdig og ond. Menne-
sker, som vi holder af, bliver taget fra os i dødens kolde greb. Eller 
nogle bliver næsten ubemærket en del af vores liv, stjæler vores 
følelser for så at forsvinde igen, som om intet var sket. Det er fryg-
teligt at blive forrådt af nogen, vi elskede og stolede på.

Der er øjeblikke, hvor vi med knuste hjerter spekulerer på, om 
livet er værd at leve. Men uanset hvor langt nede, vi måtte være, 
er Gud altid parat til at tørre vores tårer. Men nogle af vores tun-
geste tårer vil blive ved med at løbe indtil den store dag, hvor død, 
sorg og gråd vil ophøre (Åb 21,1-5).

Vi kan stole på, at Gud i sin afsluttende dom vil behandle hvert 
eneste menneske med retfærdighed og kærlighed. Alle vores 
kære, som er døde i Kristus, vil blive oprejst fra de døde for at 
være sammen med os i al evighed. De, som ikke er værdige til 
at få evigt liv, vil til sidst ophøre med at eksistere uden at være 
nødt til at leve i en himmel, de ikke bryder sig om, eller i et evigt 
brændende helvede. Vores største trøst finder vi i den retfærdige 
måde, hvorpå Gud behandler alle mennesker. Når døden for evigt 
ophører, vil de frelste råbe med glæde: ”Død, hvor er din sejr? Død, 
hvor er din brod?“ (1 Kor 15,55).

Herren har lovet, at i den nye himmel og den nye jord, som han 
vil skabe, skal ”det, der skete tidligere, ikke længere huskes, og 
ingen skal tænke på det“ (Es 65,17). Det betyder ikke, at himlen bli-
ver et sted med hukommelsestab, men snarere, at fortiden ikke vil 
ødelægge himlens evige glæde.

Hvem af os har ikke oplevet uretfærdighed og smerte? Hvordan 
kan vi, især i sådanne vanskelige tider, lære at stole på Guds 
godhed og kærlighed, og så vidt vi formår glæde os over det?

ONSDAG
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 Åb 22,3-5

 

29. DECEMBER 2022

HANS NAVN PÅ DERES PANDER

Hvordan kan vi blive sikre på, at vi vil være blandt dem, som har 
Guds navn skrevet på deres pander? Eller er det ikke muligt at 
være sikker?

Efter Lucifers oprør og Adams og Evas fald kunne Gud have ud-
slettet synderne. Men som et udtryk for sin ubetingede kærlighed 
til sine skabninger iværksatte Gud en nådig plan for at frelse alle 
dem, som tager imod hans tilbud. Denne plan kendes som ”Guds 
frelsesplan“. Selv om den eksisterede før jordens skabelse (Ef 
1,3-4; 2 Tim 1,9; Tit 1,2; Åb 13,8), blev den først præsenteret for 
menneskene i Edens have lige efter syndefaldet. Senere blev den 
åbenbaret yderligere gennem symbolerne i den hebraiske hellig-
domstjeneste (2 Mos 25). Og så kom den helt og fuldt til udtryk i 
Jesu liv, død og opstandelse (se Rom 5).

Centralt i frelsesplanen finder vi løftet om evigt liv. Baseret på 
Jesu fortjeneste gives evigt liv til alle, som tror på Jesus og derved 
tager imod den frelse, han opnåede for os på korset. Både før og 
efter korset har frelsen altid været ved tro, aldrig ved gerninger, 
uanset om gerninger bevidner vores frelse.

Paulus skrev om Abraham som et eksempel på frelse ved tro, og 
Abraham levede længe før Kristi første komme: ”Hvis det var af 
gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være 
stolt af; dog ikke over for Gud. For hvad siger Skriften? ’Abraham 
troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed‘“ (Rom 4, 
2-3). Hvordan hjælper disse vers os til at forstå, hvad frelse ved 
tro handler om?

Vi kan have forvisning om frelse, hvis vi har taget imod Jesus, har 
overgivet os til ham, stoler helt og fuldt på ham og hans fortjene-
ste og har taget imod hans løfter både om et nyt liv her og nu i 
ham og et evigt liv i fremtiden. Abraham troede, og det blev regnet 
ham til retfærdighed. Det sker på samme måde for os.

Dette er, hvad det vil sige at have Guds navn skrevet på vores 
pander. Hvis vi har det skrevet her og nu og ikke vender os bort fra 
ham, vil det også være skrevet der i den nye himmel og på den nye 
jord.

TORSDAG
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30. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Mod en bedre fremtid, ”Striden endt“, s. 538-551.

”Kristi kors vil være indeholdt i de frelstes viden og sang i al evig-
hed. Aldrig skal det glemmes, at han, hvis kraft skabte og opret-
holdt de utallige verdener i rummets umådelige rige, Guds elskede 
søn, himlens Majestæt, han, som keruber og skinnende serafer til-
bad af hele deres hjerte, ydmygede sig for at løfte det faldne men-
neske op; at han bar syndens skyld og skam og oplevede, at Fade-
ren skjulte sit ansigt for ham, indtil en fortabt verdens elendighed 
fik hans hjerte til at briste og slukkede hans liv på Golgatas kors. 
Det vil altid vække universets undren og tilbedelse, at alverdens 
skaber skulle lægge sin herlighed bort og ydmyge sig af kærlighed 
til mennesket“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 526). 

”Den store strid er til ende. Synd og syndere er ikke mere. Hele 
universet er rent. Harmoni og glæde går som et pulsslag gennem 
hele det umådelige skaberværk. Fra ham, der skabte alt, strøm-
mer liv og lys og glæde til universets grænseløse rige. Alle ting, fra 
det mindste atom til den største klode, de levende og de livløse, 
forkynder i deres uplettede skønhed og fuldkomne glæde, at GUD 
ER KÆRLIGHED!“ (Mod en bedre fremtid, s. 548).

1. Mange sekulariserede kristne lever deres liv, som om denne 
verden kommer til at vare evigt (Luk 12,16-21). Hvordan kan 
vi skabe en balance mellem vores jordiske idealer og vores 
himmelske mål? Hvordan kan vi beskytte os mod det, Jesus 
advarer imod i Luk 12?

2. Hvis himlen begynder allerede her, hvad bør vi gøre for at for-
vandle vores hjem og vores personlige liv, så de giver udtryk 
for himmelske principper?

3. Drøft spørgsmålet fra søndagsafsnittet om logikken i den 
pessimisme, som kan præge dem, der ikke tror på et evigt liv. 
Samtidig ser det ud til, at nogle af disse samme mennesker 
er i stand til at leve forholdsvis ”lykkelige“ liv, selv om de ikke 
har noget fremtidigt håb. Hvordan tror du, det hænger sam-
men?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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