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UGEN 16.-22. OKOTOBER 2022

”Abraham troede på Gud, også da han blev sat på prøve og skulle 
ofre Isak til ham ... Han var overbevist om, at Gud kunne gøre de 
døde levende igen“ (Hebr 11,17.19, Bibelen 2020).

Det knapt nok udviklede håb om opstandelse i Det Gamle Testa-
mente er endnu ikke baseret på forståelsen af Messias' lidelse og 
opstandelse. Ikke desto mindre findes spiren til opstandelseshåbet 
her.

Præd 9,3-10 kan sammenfattes på følgende måde: Nyd dit forfæn-
gelige liv, mens du er i live, for når du først er død, er det hele forbi. 
Lignende tanker findes også andre steder i Det Gamle Testamente.  
Døden betyder at være adskilt fra Gud (Sl 88,6). Ingen påkaldes i  
døden (Sl 6,6), hvilket også er et tab for Gud, for en død kan ikke  
lovprise ham (Es 38,18). Hemans spørgsmål, om de døde opstår,  
forbliver ubesvaret (Sl 88,11).

På den anden side er der spredte vidnesbyrd om et håb på opstan-
delse. Spørgsmålet om, hvorvidt Skriften – Det Gamle Testamente 
– lærer om de dødes opstandelse, skærpes senere i striden mellem 
farisæerne og saddukæerne (ApG 23,8). 

I denne uge går vi på jagt efter vidnesbyrd om et gammeltestament-
ligt opstandelseshåb …

Søndag … hos Abraham Hebr 11,17-19
Mandag … hos Job Job 19,25-27
Tirsdag … hos Kora-sønnerne Sl 49
Onsdag … hos salmisten Sl 71
Torsdag … hos Esajas Es 26,13-19
Fredag … hos Daniel Dan 12,1-2

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Opstandelseshåb i  
Det Gamle Testamente
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SØNDAG 16. OKTOBER 2022

Hebr 11,17-19
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… hos Abraham

Hvad bunder Abrahams håb i?

”Gud kan … “ – supplér denne sætning ud fra dit liv.

Beretningen i Det Gamle Testamente om Isaks ofring siger ikke et 
ord om et opstandelseshåb (1 Mos 22). Alligevel går Hebræerbre-
vets forfatter helt selvfølgelig ud fra, at Abraham havde denne for-
ventning. Tolkningen desangående går ud fra følgende: I forbindelse 
med striden mellem hans hustru Sara og hendes søn Isak og hans 
medhustru Hagar og hendes søn Ismael, lovede Gud Abraham, at 
pagtsløftet gjaldt Isak (1 Mos 21,12). Når nu Abraham skal ofre sin 
søn på Guds befaling, og Guds løfte samtidig skal gælde, at det ud-
valgte folk skal fremgå af Abrahams efterkommere, så findes der 
kun en løsning på denne modsætning – hans søns opstandelse. At 
Abraham får sin søn tilbage, ganske vist uden at skulle ofre ham, er 
på en måde for ham Isaks opstandelse. På denne måde tolker Det 
Nye Testamente tilbagevirkende den gammeltestamentlige begi-
venhed.

Mange ting forekommer os umulige og ulogiske. Således også of-
ringen af Abrahams søn, på hvem løftet om fremtiden hviler – samt 
tanken om en opstandelse. Ulogisk, fordi det ligger uden for vores 
fornuft og erfaring. Men det er netop, hvad Hebræerbrevet 11,1 
handler om: Tro ”er den sikre overbevisning om, at det, vi håber på, 
vil blive til virkelighed. Takket være troen ved vi, at det, som vi ikke 
kan se, er til“ (2020). Stillet over for et håbløst perspektiv sætter 
troen et ”Gud kan“.

”Når du har udelukket det umulige, så er det, der er tilbage, sandhe-
den, så usandsynlig den end er“ (Sir Arthur Conan Doyle).



32

Job 19,25-27
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… hos Job

Hvilket håb og hvilken vished bærer Job igennem lidelsen?

Hvilken trøst kan bekendelsen ”Jeg ved at min genløser lever“  
set med nytestamentlige øjne give?

Job er personificeringen af uendelige skæbneslag og overvældende 
lidelse. I Job 14,7-12 udtrykker han sin fortvivlelse og håbløshed. 
"Når et træ fældes, vokser det ud igen ... I modsætning til botanik-
kens verden har mennesket ikke et tilsvarende håb. Når det dør og 
lægges i graven ... er det væk ... Men et menneske er som vand, der 
fordamper; når det først er væk, kan det ikke genvindes. Døden er 
endelig. På dette tidspunkt nægtede Job med sit syn på tingene, at 
der fandtes en mulighed for en fysisk opstandelse“ (R.B. Zuck, The 
Bible Knowledge Commentary, Hiob, Wheaton 1985, Bd. 1, 735).

I modsætning til dette synes læseren lidt senere at blive præsenteret 
for en mere håbefuld Job, som tror på en opstandelse gennem sin 
løser (19,25-27). Faktisk ser Job dog ikke den kommende Messias i 
løseren, men derimod en guddommelig juridisk rådgiver, der beviser 
hans uskyld og symbolsk løfter ham op af støvet. Til sidst, skønt han 
er fuldstændig forslået, vil han stå foran Gud, men ikke længere som 
modstander eller fremmed. Job regner med en løser, i det mindste 
én, der vil retfærdiggøre ham. Intet menneske kan dog rette op på 
det, der er sket med ham. Nu er der kun Gud tilbage, selvom han i 
sin lidelse er blevet hans fjende (13,24; 33,10). Udsagnet ”Jeg ved, at 
min løser lever“ er et ramaskrig i oplevelsen af en uopløselig spæn-
ding og samtidig en klyngen sig til det eneste tænkelige håb.

Job håber på Gud, som går i forbøn for ham og har et håb parat til 
ham. Heri er han et eksempel for alle, der i tro bekender: ”Jeg ved, 
at min løser lever.“ Fyldt med denne tillid sagde Martha til Jesus: ”Ja, 
jeg ved, at han [Lazarus] skal opstå ved opstandelsen på den yderste 
dag“ ( Joh 11,24).

”Jeg ved at min genløser lever 
i Himlens høje sal, 
og støvets børn han nådig hæver 
fra jordens jammerdal“ 
(Adventistkirkens salmebog, 386,1).

MANDAG 17. OKTOBER 2022
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Sl 49

 
 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

 

 

… hos Kora-sønnerne

Hvad er de riges problem, der omtales her?

Hvilket råd og håb og hvilken trøst kan denne salme give?
 
I denne salme fortæller tekstforfatteren sin livserfaring til sangerne 
og lytterne. Han begynder med spørgsmålet: ”Hvorfor skal jeg 
frygte i onde dage, når bedrageres ondskab omringer mig? De sto-
ler på deres rigdom og praler af deres store formue“ (v. 6-7). I vers 
17 gentager han dette aspekt som en opfordring: ”Frygt ikke, når en 
mand er rig, når velstanden og rigdommen i hans hus vokser.“ Han 
ser de rige som modstandere, der mener at kunne købe og opnå alt 
med deres ejendom og penge.

I versene 13 og 21 når han frem til den samme konklusion: ”Men-
nesker, der har rigdom, skal ikke overleve, de ligner dyrene, der går 
til grunde.“ Når mennesket dør, kan det intet tage med sig (v. 18), 
selvom de lige nu kan glæde sig over velsignelserne (v. 19). For ”in-
gen kan dog købe en broder fri eller betale Gud løsepenge for ham“ 
(v. 8-10). Det er anderledes med de gudfrygtige. Gud vil løskøbe dem 
ud af dødsrigets magt (v.16). 
  
De, der kun lever for dagen i dag og ikke sørger for deres pension, 
kan beskyldes for kortsynethed, ligesom lejeren, der maler hen over 
skimmelsvamp på væggen. Der skal handles langsigtet, når det dre-
jer sig om klimakrisen og målet om at holde vores planet beboelig i 
fremtiden. Men det er ikke nok, hverken globalt eller personligt. Der 
skal tænkes videre – ud over generationer og jordens alder.

TIRSDAG 18. OKTOBER 2022
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Sl 71
 

 (v. 4)
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… hos salmisten

Med hvilke ord beskriver salmisten sin nød?

”Men jeg bevarer …“ Hvad kæmper salmisten sig frem til på  
trods af sin nød?
 
Omgivet af fjender og falske anklager søger salmisten sikkerhed 
og håb hos Gud: ”Vær min tilflugts klippe, den borg, hvor jeg finder 
redning“ (v.3). ”Kast mig ikke bort, når jeg bliver gammel, forlad mig 
ikke, når kræfterne svigter“ (v. 9). ”Gud, hold dig ikke borte fra mig, 
min Gud, skynd dig til hjælp!“ (v. 12). Og så føjer han til: ”Du lod mig 
opleve store og hårde trængsler; giv mig livet på ny, løft mig op på 
ny fra jordens dyb!“ (v. 20).

Udtrykket fra jordens dyb kunne ordret forstås som en fremtidig 
legemlig opstandelse. Men i tekstsammenhængen er det nærlig-
gende, at det er en metaforisk beskrivelse af en nedtrykt sindstil-
stand og en udsigtsløs situation (sml. Sl 88,7 og 130,1). Det er tænke-
ligt, at ”det i første linje handler om en billedtale, som også lægger 
op til en fysisk opstandelse“ (Andrews Study Bible til Sl 71,20).

Oplevelser af lidelse udløser let tvivl om Guds nærvær. Igen og igen 
beder mennesker – ligesom salmisten – Gud om ikke at svigte dem. I 
vers 14 skifter stemningen pludselig. Selvom intet er ændret endnu, 
ser vi opad med tillid. Tilbederen priser og takker Gud og ved, at 
han vil hjælpe ham og gøre store ting.

Det, der er fatalt i nødsituationen, er tankerne, der ikke kun kredser 
om bekymringerne, men også antager, at Gud har svigtet os. Det er 
netop da, at bevidstheden om Guds nærvær er mere nødvendig end 
nogensinde.

”Jeg vil komme og lovsynge Gud Herrens vælde, jeg vil prise dig, kun 
du er retfærdig“ (v. 16).

ONSDAG 19. OKTOBER 2022
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 Es 26,13-19
 

(v. 18-19)
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… hos Esajas

På hvilken måde beskrives folkets situation?

Hvordan kommer man i denne situation fra håbløshed til håb?

Israel føler sig som en død, der er underlagt den babylonske magt. 
Esajas ser i dette Guds irettesættelse. ”Tugtelsen beskrives med et 
drastisk billede. Indtil Israel accepterede sin dødstilstand, opførte 
det sig som en gravid, der bar på en stor byrde – byrden at skulle 
kaste det fremmede åg af sig … Gud gennemfører en stor plan i hi-
storien med sit folks liv. Livet er en opstandelse. Derfor var Israels 
dødstilstand i Guds øjne også kun en søvn. Hermed menes dog ikke 
i første omgang en opstandelse af de døde ved tidernes ende … 
men en historisk genrejsning af Israel“ (WStB, Jesaja, 368). Den håb-
løse menneskelige bekendelse ”vi kunne ikke skaffe landet frelse“  
(v. 18) står i modsætning til Guds løfte: ”Dine døde bliver levende“  
(v. 19). Gud genrejser sit folk midt i dets afmægtighed.

På lignende måde ser Ezekiel det. Han taler om Israel som en dø-
demark, som ved Guds livsånde bliver vakt til live igen (Ez 37,1-14). 
Men også her gælder følgende: ”I dette ligger der en væsentlig 
forløber til forestillingen om et individuelt liv, der kommer hinsides 
døden“ (Stuttgarter Altes Testament, Bd. 2, 1714).

Hvem ønsker sig ikke en bedre verden? Politiske partier lægger pla-
ner, industri og erhvervsliv udvikler nye teknologier, socialt engage-
rede støtter mennesker i deres behov. Skal alt dette være forgæves, 
i stil med ”Vi kan ikke hjælpe landet“? Nej, men at gøre vores syge 
verden hel igen er hinsides menneskelig formåen. Det er og bliver 
Guds værk.

”Bliver et og andet håb begravet her,  
hvad du, Herre, sagde, vil bestå for evigt“  
( Josef Butscher, ty. digter og blogger).

TORSDAG 20. OKTOBER 2022
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 Dan 12,1-2
 

 Forståelse
 

 Refleksion

Egne tanker

… hos Daniel

Hvordan beskrives ”den tid“? 

Hvilken energi udløser tanken om Jesu genkomst hos mig, når jeg 
ikke har det godt?

Ærkeenglen Mikael står ved Guds folks side (10,21; 12,1), kæmper 
mod Satan og vinder frelsen ( Jud 9; Åb 12,7-11; sml. Joh 12,31-33). 
Navnets betydning ”Hvem er som Gud?“ står for Kristus. Hans gud-
dommelige optræden udvirker frelsen for dem, som er indskrevet 
i bogen. Allerede David talte om, at ”alle dagene stod skrevet i din 
bog“ (Sl 139,16). Og udtrykket ”livets bog“, hvis eksistens alene alle-
rede antyder en opstandelse til evigt liv, var heller ikke fremmed for 
ham (Sl 69,29; sml. Åb 3,5). En gammeltestamentlig særegenhed ved 
denne skildring er omtalen af både en opvågnen til evigt liv og en 
opstandelse til forhånelse og evig afsky. Disse vers antyder således 
en alt genoprettende domsscene (sml. Dan 7,10).
 
”Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene“ (Luk 10,20).

FREDAG 21. OKTOBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

På mange områder, for eksempel det teknologiske eller  
medicinske, fortsætter udviklingen hele tiden. Findes der også 
forandringer på området vedrørende den bibelske erkendelse? 

Hvad tænker I om Det Nye Testamentes videreudvikling i forhold 
til Det Gamle?

  Sl 71,1-5 og 18-23 (læs også vers 20 i andre (ældre og nye)  
oversættelser)
Hvor forskelligt kan disse vers læses og forstås? 
Hvor ligner ’nedslagen’ og ’død’ hinanden? 

På hvilken måde finder salmisten trøst i sin livssituation?

  Es 26,13-19
Folket befinder sig i en udsigtsløs situation. Udtrykket ”døde“ 
bliver brugt som billede. Hvad er tanken bag dette billede?  
Hvilken vished giver fornyet håb?

  Sl 49,6-16
Hvilken livsvisdom ønsker salmedigteren at give videre? 

Hvad er det tiltrækkende ved livet for dødelige mennesker? 

Hvad er det tiltrækkende ved livet med Gud?

  Dan 12,1-2
Hvilken trøst taler slutningen af Daniels Bog om?

Sove, vågne op, leve – hvor ligger forskellen eller ligheden for jer  
i den daglige opvågnen i sammenligning med opstandelsen på 
den yderste dag?

Hvor meget tænker I på opstandelsen i dagligdagen?

DIALOG TIL SABBATTEN 22. OKTOBER 2022


