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UGEN 25. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2022

”Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans 
salvedes, for vore brødres anklager er styrtet, han, som dag og 
nat anklagede dem for Gud“ (Åb 12,10).

Ondskaben har ikke sin oprindelse i Gud. Den kunne opstå, fordi 
han gav sine skabninger friheden til at vælge Gud til eller fra – med 
alle deraf følgende konsekvenser.

Hvor kommer ondskaben fra? Der er blevet gjort mange forsøg på 
at besvare dette spørgsmål, og det har ført til mange forskellige 
svar. Har ondskaben eksisteret altid som en naturlig del af livet?  
Er den Guds dunkle side eller en ham jævnbyrdig modpart? Var  
ondskaben en del af Guds plan med denne verden, eller blev han 
selv overrasket over den? Og ifald Gud forudså den, hvorfor tillod 
han så ondskaben (så længe)?

I den græske mytologi begyndte ondskaben, da Pandora af nysger-
righed åbnede en forseglet æske, hvorefter al verdens ondskab slap 
ud af den – men hvordan kom den ind i æsken? Ifølge Bibelen kom 
ondskaben på grund af denne verdens frister (1 Mos 3). Men var 
slangen ikke også en af Guds skabninger? Hvordan kunne ondskab 
og synd i det hele taget opstå i universet? 

Giver Bibelen svar på disse spørgsmål? Vi får se …

Søndag Frihed – kærlighedens fundament 1 Joh 4,7-21
Mandag Stjernekrig Åb 12
Tirsdag Morgenstjernens fald Es 14,1-23
Onsdag Pragt bliver til aske Ez 28,1-19
Torsdag Ekskurs: Det ondes typologi
  – Lucifers ophøjelse og fald Es 14,12; Ez 28,14.16
Fredag Synd – uforklarlig og uden  
  begrundelse 1 Joh 1,5; Jak 1,17

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge Oprør i himlen
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SØNDAG 25. SEPTEMBER 2022

1 Joh 4,7-21

 

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 
 

 Refleksion

Videotip
(engelsk)
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Frihed – kærlighedens fundament

”Gud er kærlighed.“ Hvad siger det om hans skabende, frelsende 
og dømmende handlen? 

Hvilket forhold er der mellem guddommelig kærlighed og menne-
skelig frihed?

Kærlighed kan ikke være passiv. Den viser sig. Guds kærlighed er 
rettet indad og udad. Den viser sig i Faderen, Sønnens og Helligån-
dens indbyrdes relation og i måden, Gud omgås sine skabninger 
på. Alt det, Gud gør, er et udtryk for hans kærlighed. Det inkluderer 
skaberværket, frelsen og selv dommen. Gud kan derfor ikke være 
syndens ophav, da den er en direkte kontrast til hans inderste væ-
sen og karakter. 

Gud skabte universet af egen fri vilje for at give udtryk for sin kær-
lighed. Og han skabte os med evnen til at reagere på hans kærlighed 
af egen fri vilje og evnen til at dele den med andre. Forudsætningen 
for at kunne tage imod, pleje og give udtryk for kærlighed er frihed.

Ved at elske hinanden udtrykker vi vores glæde og taknemmelighed 
over Guds kærlighed. En sådan kærlighed, der har sin oprindelse 
i Gud, er det tydeligste bevis på, at Gud bliver i os og vi i ham. Op-
fordringen til at afspejle Guds kærlighed over for hinanden giver 
kun mening, når de skabninger, den er rettet imod, har friheden til 
at vælge at nære kærligheden og give den videre. Samtidig må vi 
gøre den bitre erfaring, at kærlighed ikke altid gengældes, og at den 
somme tider overses og endda misbruges. 

”Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle hans veje er rette, 
en trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen“ (5 Mos 32,4). 

”Husbondens folk kom så og spurgte: Herre, såede du ikke god sæd 
i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra? Han svarede: Det har en 
fjende gjort“ (Matt 13,27-28).

youtube.com/watch?v=LCWSAlimr8o

https://www.youtube.com/watch?v=LCWSAlimr8o
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Åb 12
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 Anvendelse
 

 Refleksion
 

Stjernekrig

Hvem er hovedaktørerne i denne konflikt? Hvad drejer den sig 
om? Hvornår og hvor blev krigens udfald afgjort? 

I hvor høj grad er vi den dag i dag stadig berørt direkte eller  
indirekte?

Visionen er tredelt: I første del truer dragen kvinden, der føder et 
barn, som bortrykkes til himlen, mens hun finder ly i ørkenen (v. 
1-6). I anden del kæmper dragen i himlen mod Michael, der kaster 
ham og hans engle (stjerner) til jorden (v. 7-12). I tredje del forfølger 
dragen forgæves kvinden i ørkenen og forsøger til sidst i sin vrede 
at sluge hendes øvrige børn.

Tydningen sker allerede i visionen: Satan (= Djævelen, slangen) kæm-
per imod Kristus og besejres af ham. Sejren opnåedes ved Lammets 
blod og kommer nu Jesu brødre og søstre (kvindens øvrige børn) til 
gode, som takket være hans offer og deres vidnesbyrd sejrer selv i 
døden og som martyrer (se mere om kvindens identitet i Gal 4,26).

Allerede Jesus satte lighedstegn mellem dæmonernes detronisering 
(Luk 10,17-20), sin død på korset ( Joh 12,31-33) og Satans fald og 
udelukkelse fra himlen.

Kampen mellem godt og ondt, lys og mørke, Kristus og Satan er for 
længst afgjort, men ikke slut endnu. Den, der står på Kristi side og 
holder fast ved hans vidnesbyrd, behøver ikke hele tiden at holde 
udkig efter ondskaben, men kan glæde sig over Jesu sejr og modstå 
ondskaben ved hjælp af hans kraft.

”I sin store barmhjertighed bar Gud længe over med Lucifer. Han 
blev ikke afsat fra sin ophøjede stilling, da han begyndte at nære 
utilfredshed, eller da han fremsatte falske påstande over for de 
loyale engle. Han fik længe lov til at blive i himlen. Gang på gang fik 
han tilbudt tilgivelse, hvis han ville angre og bøje sig“ (Ellen White, 
Mod en bedre fremtid, DB 2012, s. 399).

Hvad siger det om Guds tålmodighed med syndere?

MANDAG 26. SEPTEMBER 2022
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Es 14,1-23
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Morgenstjernen styrtes i dødsriget

Hvordan beskrives kontrasten mellem Babylons konges 
selvophøjelse og hans fald i poetisk form? 

Hvad siger sangen om syndens væsen? 

Hvad har det med mig at gøre?

Kontrasten mellem Jerusalem og Babylon går som en rød tråd gen-
nem hele Bibelen. På den ene side Salem henholdsvis Jerusalem, den 
tidsbegrænsede kongestad og evige Guds stad. På den anden side 
Babel henholdsvis Babylon, Guds og hans folks modstanderes magt-
område. Gud kaldte flere gange sit folk ud fra Babylon (1 Mos 11,31-
12,9; Ezra 2; Åb 14,8; 18,1-3.10).

Babylon er således et symbol på kræfter, der er i direkte opposi-
tion til Gud og hans herredømme. Kongen personificerer oprørsk 
stolthed og menneskelig arrogance. Nebukadnesar, hovedet af guld 
(Dan 2,37-38), havde således ladet opstille en statue af guld for at 
demonstrere, at hans rige ville bestå, og for at kræve sine under- 
såtters tilbedelse (Dan 3).

Es 13-23 indeholder domsord over Israels nabofolk. Først nævnes 
Babel (13-14). Es 14,3-21 beskriver ved hjælp af en spottesang og  
poetiske vendinger den brutale og ubarmhjertige konge af Babels 
fald. Den stolte konge, der ville stige mod himlen, hæve sin trone 
op over Guds stjerner og endda være den Allerhøjeste lig, styrtede 
i dødsriget, og hans pragt fik en brat ende. Den morgenstjerne, der 
engang lyste så klart, ligger nu i den dybeste afgrund, ormstukken 
og uden gravsted. Hovmod står for fald.

Synd kan defineres som overtrædelse af loven, som det at undlade 
at gøre det gode, som hovmod og som oprør mod Gud. Det, der er 
fælles for disse definitioner, er, at de ikke fører til det mål, som Gud 
har for sine skabninger: at leve i tillid til Guds kærlighed og godhed, 
at anerkende Skaberens storhed og sin egen begrænsning og vær-
dighed (Sl 8,6: ”lidt ringere end Gud“).

TIRSDAG 27. SEPTEMBER 2022
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Ez 28,1-19
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Pragt bliver til aske

Hvad bygger fyrsten af Tyrus’ selvsikkerhed på? 

Hvordan adskiller sund selvtillid og selvværd sig fra overdreven 
selvcentrerethed og falsk selvsikkerhed? 

Hvilken rolle spiller magt, ejendom og succes i mit liv?

Tyrus var en rig, fønikisk havneby. Dens fæstning, der gik for at være 
uovervindelig, lå på en ø uden for byen. Dér følte fyrsten sig sikker. 
”Jeg er en gud. Jeg sidder på en gudetrone midt ude i havet“ (v. 2). 
Hvor Babylons hersker stoler på sin enorme magt, har den fønikiske 
konge tillid til sin fæstning. De er begge kendetegnet ved stolthed 
og indbildskhed, som de pralende bærer til skue ved at sætte sig 
selv på niveau med Gud. De glemmer, at de uanset deres magt, vis-
dom, rigdom og succes trods alt kun er mennesker. De styrtes begge 
i graven og dør. 

Versene 12-19 beskriver i form af en dødsklage den fønikiske konges 
endeligt. Igen udpensles den radikale modsætning mellem ”engang 
og nu“ i poetiske vendinger: I Eden / en salvet kerub / fuldkommen 
/ en gud / udadlelig … versus uret / vold / synd / forstødt / ødelagt / 
kastet til jorden …

Selvtillid og kendskab til egne evner, styrker (og svagheder) hører 
til en moden karakter. Men fokuseren på sit eget jeg kan føre til, at 
man bliver egocentrisk og får for høje tanker om sig selv. Årsagen 
til det kan paradoksalt nok være manglende selvværd, der udadtil 
giver sig udslag i en selvsikker optræden. 

Den, der baserer sin selvtillid på sig selv, tillader ikke sig selv at 
afsløre eller vise svaghed. Det fører til, at ”skinnet bedrager“. Den, 
der derimod baserer sit selvværd på Gud, er i stand til at anerkende 
egne fejl og begrænsninger og har ikke behov for at udstille egen 
intelligens, visdom eller fromme gerninger. 

”To onde ting har mit folk gjort: De har forladt mig, en kilde med  
levende vand, og de har udhugget cisterner, cisterner, der slår  
revner og ikke kan holde vand“ ( Jer 2,13). Hvilke cisterner har jeg 
kendskab til?

ONSDAG 28. SEPTEMBER 2022
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EKSKURS

 Es 14,12
Ez 28,14.16

 

 Forståelse
 

 
 

 

 

 

Ondskabens typologi  
– Lucifers ophøjelse og fald
Hvorfor blev Satan beskrevet som ”strålende morgenstjerne“ og 
”beskyttende kerub“? 

Hvilke konklusioner kan vi drage af denne analogi om det ondes 
ophav?

Udtrykket ”morgenstjerne“ var i antikken betegnelsen for planeten 
Venus. I den latinske bibeloversættelse, Vulgata, oversatte kirkefa-
deren Hieronimus (347-420) det hebraiske ord helel med ”lysbærer“ 
(lucifer). Dermed lagde han sig op ad Origenes’ (185-254) tolkning. 
Origenes var den første, der i Es 14 og Ez 28 (og i Livjatan i Job 40) så 
en beskrivelse af Satans hovmod og fald. Det var Tertullian (ca. 150-
ca. 230), der havde vist vejen, idet han mente, at Satan oprindeligt 
havde været den førende ærkeengel. Denne tolkning blev den frem-
herskende i middelalderen og eksisterer fremdeles i dag. 

De tidlige adventister tog Bibelen overvejende bogstaveligt, men 
de opdagede i disse vers en dybere mening. Begrebet Lucifer i King 
James-oversættelsen bekræftede dem i dette. Adventistkirkens 
bibelkommentar taler om ”Satans historie“ (ABC-E 4,675). ”Man bør 
dog være klar over, at forfatternes hovedanliggende i Ez 28 og Es 
14 ikke har været at skildre Lucifers (fald og) karakter før hans fald. 
Profeterne talte om Israels historiske fjender. Men det overnaturlige 
dukker op ‘per analogi’. De helt igennem menneskelige konger af 
Tyrus og Babylon beskrives med den stolthed og egoisme, som er 
syndens grundlæggende problem“ (George R. Knight, My Gripe with 
God, Washington, DC, 1990, 143, Anm. 3). 

I 2 Pet 1,19 kaldes Kristus phosphóros (lysbringer), hvilket ligner 
heosphóros (den, der kommer med morgenrøden) i Es 14,12 (LXX). 
Vulgata oversætter også 2 Pet 1,19 med lucifer (”indtil … morgen-
stjernen (lucifer) stiger op i jeres hjerter“) som en betegnelse for en 
egenskab hos Kristus, ikke som et egennavn. Esajas’ og Ezekiels be-
skrivelser har heller ingen individuelle træk. De tegner derimod et 
billede af selvovervurderingens konsekvenser. 

”Hjertets hovmod“ kendetegner også Satan, Guds modstander 
og de brødres anklager, hvis ”uddrivelse“ fra himlen er beskrevet 
i Det Nye Testamente. Satan fik frataget sin magt ved evangeliets 
kraftfulde forkyndelse og ved korset (Luk 10,18; Joh 12,31; Åb 12,7-
10). Det var forvarsler på hans endegyldige udslettelse (Åb 20,1-10).

TORSDAG 29. SEPTEMBER 2022



12

 1 Joh 1,5
Jak 1,17

 Forståelse
 

 Resumé

Egne tanker

Synd – uforklarlig og uden  
begrundelse
Hvorfor er Gud ikke ondskabens ophav? 

”Alle gode gaver de kommer ovenned.“  
Hvad betyder denne sætning for ugens emne?

”Synd er en mystisk, uforklarlig ting. Der er ingen begrundelse for 
dens eksistens, og at forsøge at forklare den ville være ensbety-
dende med at retfærdiggøre den. Synden kom ind i et fuldkomment 
univers. Og det viste sig som fuldstændig forkert og utilgiveligt“  
(Ellen White, Die Engel, Lüneburg 1997, 259). 

”Lige fra begyndelsen vidste Gud og Kristus besked om Satans fra-
fald og om menneskets fald på grund af den frafaldnes vildledende 
påvirkning. Gud havde ikke bestemt, at synden skulle være til, men 
han forudså dens eksistens og traf forberedelser til at imødegå den“ 
(Ellen White, Jesu liv, DB 2013, s. 14).

Det ondes oprindelse og væsen er et mysterium, som ingen kan for-
klare til fulde. Ondskaben tog sin begyndelse for meget længe siden 
som et oprør i himlen. Den oplevede sit endelige nederlag ved Jesu 
sejr på korset, og til sidst vil den være helt og aldeles udslettet.

FREDAG 30. SEPTEMBER 2022



13

 

1

2

3

 

4

5

6

Spørgsmål til drøftelse

Hvem er ansvarlig for ondskaben, og hvor stammer den  
oprindeligt fra?

Hvad er det vigtige i disse spørgsmål? Hvilke svar kender I?

  1 Joh 4,16-21
Hvad siger disse vers om Guds relation til sit skaberværk og til os 
mennesker? Hvad vil være en passende reaktion på det?  

Hvilken rolle spiller vores frihed i den forbindelse?  

Hvor får ondskaben adgang til at ødelægge vores relation til Gud 
og andre mennesker?

  Åb 12,10-12
Hvad siger sejrssalmen om  
1) udfaldet af Guds og Satans kamp,  
2) det afgørende øjeblik i konfrontationen,  
3) dets betydning for os og  
4) den resterende tid før enden på oprøret?

  Es 14,12-15; Ez 28,14-17
Hvad er fælles for de to konger? 

Hvad siger de to salmer om, hvordan ondskab under ”optimale“ 
omstændigheder kan opstå og komme til udtryk i form af oprør, 
hovmod og stolthed?

Hvad antyder spottesangen vedrørende Babylons konge og døds-
klagen over Tyrus’ fyrste med hensyn til Satans fald i himlen og 
”ondskabens mysterium“?  

Hvordan vil I besvare spørgsmålet om det ondes oprindelse med 
kun én sætning? (Lad alle få mulighed for at svare.)

DIALOG TIL SABBATTEN 1. OKTOBER 2022


