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UGEN 30. OKTOBER - 5. NOVEMBER

”… nemlig at Kristus døde for vores skyld … og at han blev  
begravet, at Gud lod ham stå op fra de døde tre dage efter“  
(1 Kor 15, 3b-4a, Bibelen 2020).

Meningen med og betydningen af Jesu liv og død med henblik på 
menneskene består i, at han gjorde det ”for os“.

”Det er nærmest en undtagelse i menneskehedens historie, at en 
religionsgrundlægger dør en voldsom død. Moses døde af natur-
lige årsager, Siddartha Gautama (Buddha) døde af en fordærvet 
svampesuppe, Muhammed døde af en pludselig indtruffet sygdom, 
Joseph Smith (mormonerne) derimod dræbtes af en folkehob, og 
Jesus blev korsfæstet. Hvordan end disse lederskikkelser endte 
deres dage, så findes der kun én, hos hvem døden gav mening for 
hans efterfølgere. Allerede Jesu disciple grundede over betydningen 
af hans død. Dette gjorde andre også gennem hele historien, og de 
fandt nye svar. De, der forstår sig som hans efterfølgere, beskæfti-
ger sig stadig med dette den dag i dag“ (Rolf J. Pöhler, ”Warum mus-
ste Jesus sterben?“ adventisten heute, September 2021, 12).

Søndag Syndens løn Rom 6,23
Mandag Anstødeligt budskab Mark 8,27-33
Tirsdag ”Det er fuldbragt!“ Joh 19,16-30
Onsdag Forargelse og dårskab 1 Kor 1,18-24
Torsdag Han døde for os Rom 5,8
Fredag Hvorfor skulle Jesus dø? Ekskurs

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

6. 6. ugeuge Han gjorde det for os
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Syndens løn

Læs verset i forskellige oversættelser. Hvor kommer døden fra? 

Hvad udløser hos mig stærkere følelser: den retmæssige løn  
eller den ufortjente gave?

I denne tekst beskrives døden ikke som Guds straf, men som en 
konsekvens af menneskelig (fejlagtig) opførsel og af adskillelsen fra 
Gud. ”Et liv uden Gud [ender] i tomhed“ (SEB 1679).

Det græske ord for løn betyder en ”regelmæssig betaling, der er 
bundet til en bestemt termin“, det være sig soldaternes kostpenge 
eller løn til tjenestemænd (jf. Luk 3,14). Synden betaler altså til 
”dem, der aftjener værnepligt for den, og dens betaling er døden!“ 
Denne død indtræffer ikke først i slutningen af synderens timelige 
liv, men er ”den løbende betaling“, som allerede modtages nu. ”Den 
er det eneste ‘retskrav’“, som syndere har. Dette retskrav står i 
modsætning til Guds nådegave, som er evigt liv. Denne gave gives til 
dem, der tjener Gud. ”Her er der ikke tale om et retskrav, men om et 
nådeforhold. De, der tjener Gud, har intet overenskomstkrav, men 
modtager evigt liv som gratis gave fra Gud“ (TBL.NT 916).

Vi har valget – nogle vil sige, at det er et pinefuldt valg. På mange 
områder af livet tager vi ansvar for vores beslutninger. Nogle gange 
kan man unddrage sig ansvaret, men ikke for det vigtigste spørgs-
mål i livet: Hvem tjener vi? To arbejdsgivere bejler til os. Den første 
tilbyder os en retfærdig belønning, præcis hvad vi fortjener. Den 
anden ønsker at give os gaver. Han kalder os til at modtage alt det, 
vi aldrig selv ville kunne fortjene – kærlighed, hengivenhed, påskøn-
nelse, barnekår, liv, fred. Han leder os ind i fællesskab med sig selv 
og kroner det hele med det evige livs gave. Er dette valg virkelig en 
pine?
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Mark 8,27-33

 

 Forståelse

 

 

 

 
 

 Anvendelse

 

 

 

Anstødeligt budskab

Hvordan kan Jesu heftige reaktion i vers 33 forklares? 

Hvornår er jeg grundigt blevet stødt af Guds ord?

”Hvem siger folk (og I), at jeg er?“ spørger Jesus sine nærmeste  
venner. Som talsmand for disciplene bekender Peter, at Jesus er 
Kristus, Israels lovede konge, som vil bringe sit folk til hæder og 
værdighed igen. Denne bekendelse overgår de andre menneskers 
udsagn. Jesus reagerer forbeholdent på det – ja, han vender de  
forventninger, som hans samtidige har til Messias, på hovedet.  
Han taler i stedet om Menneskesønnen, som skal lide, forkastes 
og dræbes. Dette perspektiv forårsager stor uro blandt disciplene. 
Det var ikke den forestilling, de havde om deres Messias! Peter 
prøver på at tale Jesus fra den nævnte lidelsesvej. Jesus slynger 
ordene ”Væk fra mig, Satan!“ i ansigtet på Peter. Jesus forstår den 
opfattelse, at Messias' voldsomme død var utænkeligt, som Satans 
fristelse, der sætter spørgsmålstegn ved hans guddommelige be-
stemmelse (jf. Matt 4,10).

Den dag i dag er der mange meninger om, hvem Jesus var. Man kan 
mene om ham, at han er en jødisk profet, en grundlægger af en ny 
religion, en ikkevoldelig revolutionær, og endda en bedrager. Man 
kan tænke alle mulige ting om Jesus, men man kan ikke rigtig igno-
rere ham. Alle tager på en eller anden måde stilling til hans person 
– også dem, der ikke vil have noget med ham at gøre.

Og det er det afgørende spørgsmål, som Jesus stiller alle: Hvem tror 
DU, jeg er? Svaret på det siger meget om os, vores tro, vores gudsbil-
lede og vores forståelse af verden. Vores alles liv og frelse afhænger 
af vores holdning til denne Jesus – og kun af denne.

MANDAG 31. OKTOBER 2022
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Joh 19,16-30

 Anvendelse
 

 

 

 

 

 

”Det er fuldbragt!“

Hvilke aspekter og passager i historien om korsfæstelsen gør 
særligt indtryk på mig?

Dine fødder er naglet til træet. Du kan ikke løbe bort – eller kan du? 
Naglet til korset venter du på mig.

Dine arme er bredt ud. De åbner sig for at tilkalde alle mennesker. 
De kan ikke lukke sig igen. Naglerne holder dem i denne indbydende 
omfavnelse. Tavse kalder de på mig: Kom!

Dit hoved er bøjet i en indvilligende holdning. Du har accepteret og 
fuldbragt Guds vilje. Du bøjer dit hoved i lydighed for, hvad kærlig-
heden kræver for menneskers frelse.

På samme tid er dit hoved bøjet hen til dem, der står dernede. Til 
dem, der elsker dig, og til dem, der råbte: Korsfæst ham! Til dem, 
der lider, søger, håber ...

Dine øjne er lukkede. I et indre syn ser de faderen og menneskene. 
Dit hele væsen stræber mod dette dobbelte mål for din kærlighed.

Blodet rinder ned fra din piskede krop. Det vil også rinde fra din 
åbne side, som om dit hjerte brister under presset fra din alt  
tålende kærlighed.

Men en lysstråle giver mening til dette smertefulde skue: Denne 
korsfæstede er min Frelser og Herre!

Foran dit kors, min Jesus, vil jeg ikke længere tale, ja, ikke længere 
grunde. Jeg vil bare se på dig, så dit billede for hvert åndedrag og 
med hvert hjerteslag trænger dybere ind i mig.

Kom til mig! Du, der er naglet til korset, bliv naglet til mit liv og  
indprentet i mit hjerte. Måtte jeg bære dig med mig alle dage. Du, 
som elsker mig uendeligt meget, og som jeg også ønsker at lære at 
elske lige så højt (ifølge Ein Mönch der Ostkirche, Aufblick zum Herrn, 
Luzern 1961, 128-130).

TIRSDAG 1. NOVEMBER 2022
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 1 Kor 1,18-24

 

 Forståelse

 

 

 
 

 

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

Forargelse og dårskab

Hvad er problematisk i ”de vises visdom“?

Hvornår overvældes jeg af prædikenens ”dårskab“?

Dødsstraffen ved korsfæstelse var ikke kun ekstremt brutal og uli-
delig, men også et tegn på den største skam. Derfor lød påstanden 
om, at menneskenes frelse afhang af en korsfæstets død, fuldstæn-
dig forargeligt.

Det vakte harme blandt jøder, fordi den korsfæstede blev tilbedt 
som deres konge. En korsfæstet konge var et tegn på magtesløshed 
og dermed en forargelse for sit folk.

Grækerne, repræsentanter for dem, der ønskede sig visdom og dyb 
indsigt, der ville forklare alting med fornuften, nåede grænsen for 
menneskelig logik, når de blev konfronteret med Jesu kors. De op-
fattede korset som en tåbelighed, fuldstændig meningsløs og latter-
lig ironi. Menneskelig visdom, der lukker af for Gud, er ikke i stand til 
at forstå Gud og hans frelsergerning, endsige forklare den.

Set på afstand kan ingen af siderne nærme sig denne ypperste 
åbenbaring af Guds kærlighed.

Men de, der kommer i kontakt med den korsfæstede Kristus, og 
som går ind i en relation med ham og udholder korsets forargelse 
og dårskab, opdager her Guds frelsende kraft og en visdom, der 
ikke baseres på menneskelig logik.

”Jeg er nødt til igen og igen at tilgive Gud,
at han er Gud, som jeg absolut ikke kan begribe,
men som jeg fra mine mange erfaringer
stadig har fuld tillid til.
Det kan betale sig at stole på Gud,
selvom jeg ikke forstår ham.“ 
(Elmar Gruber, Gott ist immer da, Kevelaer 2016, 16).

Ikke alt, der ser logisk ud, er teo-logisk.

ONSDAG 2. NOVEMBER 2022
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 Rom 5,8

 

 Forståelse

 
 

 

 

 Anvendelse

 Refleksion

Han døde for os

Hvad siger verset om Jesu døds nødvendighed?

Hvordan viser Gud desuden sin kærlighed til mig?

Når Paulus taler om Jesu død, bruger han særlige udtryk: for os  
(2 Kor 5,18-21) eller for vore synder (1 Kor 15,3-4). Derved udtrykker 
han anliggendet og meningen med Jesu forsonergerning, at Kristi 
lidelse og død skete for menneskene og for deres frelse. For Paulus 
er dette evangeliet, Guds usædvanlige gave af imødekommende 
kærlighed.

”Guds kærlighed er så ubetinget, at den ikke venter, indtil der kom-
mer tegn på anger fra mennesket. Gud foretog vores forsoning med 
ham (ikke hans med os), mens vi stadig var langt borte fra ham. 
Hans gerning for os skete i Jesu død og dermed helt uafhængigt af 
os. Det er en gave, der, før vi kunne tage initiativet, er både uforbe-
holden og uigenkaldelig ... Gud var for os, da vi stadig var imod ham. 
Sønnen døde for dem, der forkaster Gud, og som ikke kan eller vil 
forstå ham ... Den Gud, der giver sig selv i Sønnen, åbner ved troen 
en vej ud af synd og død for os mennesker ind til sit helende, hellig-
gørende fællesskab“ (Noack, 57f.).

”En for alle – det er et udtryk for stor kærlighed ... Han gav sit liv, for 
at de andre kunne blive frelst. Ser vi spillefilm, bliver vi rørt, når no-
gen ofrer deres liv for andre mennesker for at redde dem fra døden. 
Vi elsker den slags heroiske mennesker og helte. Den enes død fører 
til den andens overlevelse. Det er gribende og let at forstå“ (Noack, 
82).

Hvordan påvirker det mig at vide, at Jesus personligt gav sit liv ”for 
mig“? Hvor let eller hvor svært er det for mig at tro eller forstå?

TORSDAG 3. NOVEMBER 2022
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EKSKURS

 

 

 Resumé

Egne tanker

Hvorfor skulle Jesus dø?

Gennem historien udviklede der sig tre hovedretninger for, hvordan 
Jesu død kan forstås. I sig selv kan ingen af disse modeller gøre krav 
på at være gyldig som den eneste og endelige. Alle bidrager til en 
bedre forståelse.

Den dramatiske forklaringsmodel: Jesus løskøber menneskene, 
der er blevet slaver under synden. Hans død er løsesummen, der 
dækker alle Satans krav på syndere.

Den objektive forklaringsmodel: Vores ulydighed krænker Guds 
ære, som skal genoprettes. Jesu stedfortrædende død giver godt-
gørelse eller tilfredsstillelse svarende til, hvor alvorligt synden er. 
Dette redder syndere fra døden.

Den subjektive forklaringsmodel: Gud beviser sin tilgivende  
kærlighed til menneskene ved frivilligt at dø for dem. Han behøver 
ikke et offer for det. Forsoning sker, når hans kærlighed antages og 
gengældes (ifølge Rolf J. Pöhler, Hoffnung, die uns trägt, Lüneburg 
2008, 205).
 
Jesus døde for os.

FREDAG 4. NOVEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Tænk på en situation, hvor nogen har behandlet jer imøde- 
kommende, selv om I ikke havde bedt om det. Hvordan havde  
I det med det?

  Rom 5,8
Hvem er ”vi“, som Gud viser sin kærlighed, og for hvem Kristus 
døde? 

Hvordan kan et menneskes død ”bevise“ Guds kærlighed? 
Hvad siger det om Guds væsen?

  1 Kor 1,18-24
Hvad mener Paulus med ”ordet om korset“? 

Hvilken rolle spiller forstanden i trosanliggender? 
Hvad tænker I om udtrykket, at vi frelses ved ”den dårskab, der 
prædikes“? 

Hvordan knytter I jeres liv til ”Guds kraft“, der udgår fra korset?

Der menes forskelligt om nødvendigheden af Jesu død (se fredag). 
Tal med hinanden om, hvilke styrker og svagheder de forskellige 
modeller har?

  Joh 19,28-30 
Læs teksten til tirsdag ”Det er fuldbragt“ og tag tid til stilhed og  
eftertanke (1-2 minutter).

Hvorfor er I taknemmelige for Jesu livs hengivelse ”for os“?
Formulér hver især en kernesætning, og del den med hinanden.

DIALOG TIL SABBATTEN 5. NOVEMBER 2022


