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UGEN 13.-19. NOVEMBER 2022

”Guds vidneudsagn er, at han har givet os evigt liv, og det har vi 
fået gennem hans søn. Hvis vi tror på hans søn, har vi del i livet, 
men den, der ikke tror på ham, har ikke del i livet“ (1 Joh 5,11-12, 
Bibelen 2020).

Fordi Jesus Kristus er opstanden, har vi håbet om de dødes  
opstandelse på den yderste dag.

På billedet ”Disciplene 
Peter og Johannes i løb 
til graven på opstandel-
sesmorgenen“ af Eugène 
Burnand ser man begge 
disciple ile til Jesu grav. I 
baggrunden ses de første 
solstråler af den gryende 
påskemorgen. Begge ser 
de oprevet ud, efter at 
kvinderne havde bragt nyheden om, at graven er tom. Johannes 
vrider sine hænder. Hans ansigt præges af frygt og usikkerhed. Kan 
man tro på kvindernes budskab? Hvad kan han forvente og håbe 
på? Peter tager sig til hjertet. Hans mine røber modsatrettede følel-
ser. Kan det være sandt? Kommer han til at se ham, som han for tre 
dage siden havde fornægtet?

Jesu opstandelse er fundamentet for det nytestamentlige håb. Det 
er en sætning, man ikke kan understrege nok. Med Jesu opstan-
delse står og falder den kristne tro på de dødes opstandelse ved 
hans genkomst. Hvad kan vi håbe på i Kristus?

Søndag … hinsides dette liv 1 Kor 15,12-20
Mandag … på hans genkomst Joh 14,1-3
Tirsdag … på det evige liv Joh 6,26-51
Onsdag … på de dødes opstandelse 1 Tess 4,13-18
Torsdag Ekskurs: Sjælens udødelighed  
  eller de dødes opstandelse
Fredag … på den endelige sejr 1 Kor 15,51-55

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

8. 8. ugeuge I Kristus håber vi …
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SØNDAG 13. NOVEMBER 2022

1 Kor 15,12-20

 

 
 Forståelse

 

 

 
 Anvendelse

 Refleksion
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… hinsides dette liv

Hvordan knytter Paulus Jesu opstandelse sammen med håbet om 
de dødes opstandelse?

Hvor vigtig er troen på de dødes opstandelse for den kristne tro?

Paulus omtaler nogle i menigheden i Korinth, der tror på Jesu op-
standelse, men benægter de dødes opstandelse. Det er en fore-
stilling, han på det bestemteste afviser. De dødes opstandelse er 
uløseligt forbundet med Jesu opstandelse. Hvis dette benægtes, har 
det enorme konsekvenser for troen: (1) forkyndelse og tro tømmes 
for indhold, (2) Jesu disciple er falske vidner, (3) troen er forgæves, 
(4) der findes ingen syndsforladelse, (5) de døde er ikke frelst og så 
(6) er vi mere ynkværdige end noget andet menneske.

Han tager ikke stilling til baggrunden for benægtelsen af de dødes 
opstandelse. I den hellenistiske kultur blev legemets opstandelse 
latterliggjort (ApG 17,32). Troen på sjælens udødelighed var frem-
herskende her. Én ting er for Paulus derimod sikkert: Hvis døde 
ikke opstår, mister det kristne håb i sidste ende sin relation til det 
guddommelige. Mennesket bindes derfor alene til den jordiske vir-
kelighed.

Dietrich Bonhoeffer skrev om opstandelsens mirakel: ”Men hvor det 
erkendes, at dødens magt er brudt, hvor opstandelsen og det nye 
livs mirakel skinner ind i hjertet af dødens verden ... der er man til-
freds med den tilmålte tid og taler ikke om jordiske ting, som var de 
evige. Der tilstår man døden den begrænsede rettighed, den endnu 
har. Men det nye menneske og den nye verden forventes alene fra 
hinsides døden, fra den magt, der har overvundet døden“ (DBW 6, 
78f.).

”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, 
der er sovet hen“ (1 Kor 15,20).
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Joh 14,1-3

 

 Forståelse

 

 

 

 
 Anvendelse

 

 

 Refleksion
 

… på hans genkomst

Hvordan tager Jesus disciplenes frygt for, at han efterlader dem 
alene? 

Hvordan er det muligt at fastholde troen på Jesu genkomst set i 
lyset af det lange tidsrum, der er gået siden da?

Lad ikke jeres hjerte forfærdes (ifølge v. 1). Med disse ord indleder 
Jesus sin afskedstale til sine disciple. Der vil altid være grunde til, 
at de ”forfærdes“: ensomhed, vanskeligheder, forfølgelse osv. Men 
det, der bekymrer dem mest, er meddelelsen om, at han vil forlade 
dem. I talens videre forløb forsikrer Jesus disciplene om, at han ved 
Helligånden vil være hos dem.

Og mere endnu: Jeg kommer igen (v. 3) – først som et menneske, 
der er opstanden, så ved Helligåndens komme og til sidst i himlens 
skyer. Disciplene får ingen detaljeret information fra Jesus om, hvad 
han præcist har at gøre hos sin far, hvordan det fremtidige hjem vil 
se ud og om tidspunktet for hans genkomst. De har hans løfte om, 
at det vil ske. Det er nok … 

At vente på Jesu genkomst kan udfordre vores tro. Også vores hjer-
ter kan forfærdes. Som mange før os spørger også vi: ”Hvornår, 
Herre? Hvor længe endnu?“ Den gode nyhed er, at ingen skal vente 
ud over døden. De døde sover og er uden bevidsthed. Alle oplever 
Jesu genkomst blot et øjeblik efter deres død.

Hver dag, der går, bringer os et skridt nærmere til denne begiven-
hed. I modsætning til os, står tidspunktet for hans genkomst, set 
med Jesu øjne, ikke i forgrunden, men det gør den kendsgerning, at 
det vil ske. Han stoler på, at vi er i stand til at udholde denne spæn-
ding.

Jesus beskriver ikke gudsriget i detaljer. Det er nok med den enkle 
beskrivelse, hvor jeg er (v. 3). Findes der noget større og bedre sted 
at være, end hvor han er.

MANDAG 14. NOVEMBER 2022
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Joh 6,26-51

 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 

… på det evige liv

Hvordan knytter Jesus det evige livs fremtidige dimension  
sammen med det nutidige? 

Hvordan kan løftet om, at vi allerede har det evige liv nu, hjælpe 
med til at takle dødens bitre virkelighed?

Bespisningen af de fem tusinde får tilsyneladende ikke menneskene 
til at finde en dybere indsigt i underets symbolske karakter. I stedet 
stopper de ved de synlige forventninger. Jesus er imidlertid optaget 
af en varig føde (v. 27), der rækker videre end tilfredsstillelsen af det 
fysiske behov. Den, der spiser af den, vil hverken sulte eller tørste (v. 
35), han vil leve evigt (v. 51).

Jesus tilbyder sandt liv (gr.: zoe), der rækker ind i evigheden, og 
ikke kun biologisk liv (gr.: bios) her og nu. Selvom det evige liv i al 
sin fylde først begynder med opstandelsen, kan de troende i deres 
forhold til Gud allerede her og nu opleve livet med evighedskvalitet. 
”Den, der tror, har [allerede] evigt liv“ (v. 47).

”Jo nærmere man kommer afslutningen af livet på jorden, jo mindre 
tror tyskerne på livet efter døden ... Ifølge meningsmålingerne tilta-
ger forestillingen om, at døden betyder afslutningen på tilværelsen, 
med alderen.“ Det er resultatet af en repræsentativ undersøgelse 
fra 2018 (katholisch.de/artikel/19623-glaube-an-ewiges-leben-mit-
dem-alter-steigt-die-skepsis). 

”Ifølge en meningsmåling, som Analyseinstituttet Epinion A/S har 
udført for Kristeligt Dagblad … tror et mindretal af danskerne, at 
Jesus Kristus er Guds søn (49 %), og at han opstod fra de døde (36 %) 
… Det store datamateriale viser, at kvinder i højere grad end mænd 
tror, at Jesus er Guds søn og opstod fra de døde. Samme tendens 
ser man hos den del af befolkningen, der er over 56 år. Geografien 
spiller også ind. I hovedstadsområdet finder man den laveste op-
bakning til Jesus Kristus som Guds søn og opstanden fra de døde“ 
(KD, Liv & Sjæl, 12.04.06). 

Hvad kan det skyldes? Hvad er forskellen i mønstret og opfattel-
sen af det nuværende liv? 

Hvilke udsigter må de undvære, der ikke tror på en opstandelse?

TIRSDAG 15. NOVEMBER 2022
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 1 Thess 4,13-18
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 Anvendelse
 

 

 
 Refleksion

… på de dødes opstandelse

Hvorfor mener Paulus, at der er håb for dem, der er døde i troen? 

Hvordan styrker det troen at vide, at ingen troende forfordeles 
ved Jesu genkomst?

Hvad med de hensovede ved Jesu genkomst? Hvorfor dette spørgs-
mål opstår blandt thessalonikerne, og hvad baggrunden er for det, 
kan ikke besvares klart ud fra teksten. Muligvis er det tanken om, at 
de døde er udelukket fra at have del i Guds rige, eller at de er rang-
ordnet under de levende kristne ved det andet komme.

Paulus giver et trefoldigt svar. (1) Grunden til håb og trøst ligger 
først og fremmest i disse begivenheder: Jesu korsfæstelse og op-
standelse (v. 14). I Jesu opstandelse viste Gud sig at være livets 
Herre. Han vil også genoplive dem, der tror på Kristus. (2) Desuden 
påpeger Paulus, at de døde vil opstå igen – og det allerede inden de 
levende bortrykkes (v. 16-17). Svaret ligger ikke i opklaringen af de 
dødes tilstand. Det hviler i forventningen om opstandelsen ved Jesu 
komme. (3) Til sidst trøster Paulus menigheden med ordet ”sam-
men“. Ingen kommer foran de andre. De, der stadig er i live, og de, 
der allerede er hensovede, vil opleve Kristi tilsynekomst på samme 
tid.

Enhver af os bevæger sig i vores liv mod det øjeblik, hvor den jor-
diske eksistens slutter. Alle må gå denne vej alene. Denne tanke 
foruroliger og udfordrer os. Martin Luther sagde i sin prædiken 29. 
september 1533: ”Vi vil sove, indtil han kommer og banker på den 
lille grav og siger: Dr. Martin, stå op! Da vil jeg i et øjeblik rejse mig 
og være lykkelig med ham for evigt“ (WA 37, 151, 8-10). Det er en ud-
sigt, der giver os mulighed for at se ud over dødens realitet.

Døden, som vi skal gå igennem, er allerede besejret af den, der selv 
er gået gennem den.

ONSDAG 16. NOVEMBER 2022
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EKSKURS

 

 

 

 
 

 

 

 

Sjælens udødelighed eller de dødes 
opstandelse
Den hellige Skrift kender ikke til tanken om og udtrykket ”en udø-
delig sjæl“. Når der tales om udødelighed, nævnes det kun i forbin-
delse med Gud eller opstandelsen: (1) Gud alene er i besiddelse af 
udødelighed (1 Tim 6,15-16); (2) Gud tildeler den først ved opstan-
delsen (1 Kor 15,53-54).

Kort efter den nytestamentlige tid måtte de tidlige kirkefædre 
forsvare håbet om opstandelsen mod forskellige religiøse og filo-
sofiske strømninger. Der var ikke-kristne, der mente, at troen på 
opstandelsen var absurd. Så var der også gnosticismen, som gik ud 
fra, at den udødelige sjæl ville vende tilbage til sin oprindelige eksi-
stens hos Gud efter døden. Mange kristne blev tiltrukket og fanget 
af denne opfattelse. De tidlige kirkefædre, som f.eks. Justinus Mar-
tyr, Irenæus af Lyon eller Tatian, modsatte sig sådanne ideer.

Men allerede i slutningen af det 2. århundrede finder vi også 
udsagn om den udødelige sjæl, f.eks. hos Tertullian. Man troede 
ganske vist på de dødes opstandelse, men ved denne begivenhed 
genforenes den udødelige sjæl med legemet. Denne opfattelse, der 
findes i forskellige variationer, er gængs i den teologiske verden den 
dag i dag. [I Danmark er der dog betydende teologer, der afviser 
denne tanke. Se nedenfor, red.] 

I det 20. århundrede skete der en nytænkning vedrørende dette 
spørgsmål blandt nogle protestantiske teologer. Døden ses ikke 
længere som adskillelsen af krop og sjæl, men som hele menneskets 
undergang med krop og sjæl. Den kristnes håb ligger ikke i sjælens 
udødelighed, men i opstandelsen fra de døde. Fremtrædende re-
præsentanter for denne indstilling var Oscar Cullmann, Karl Barth, 
Paul Althaus og andre.

Efter den store skuffelse (1844) tog Adventistkirkens grundlæggere 
det bibelske syn på dødens søvn til sig. Dette synspunkt giver op-
standelsen ved Kristi genkomst særlig vægt.

TORSDAG 17. NOVEMBER 2022
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1 Kor 15,51-55
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

… på den endelige sejr

Hvor ser Paulus årsagen til sejren over døden? 

Hvordan kan dette løfte være til hjælp for troen, der udfordres  
af forgængelighedens realitet?

Paulus sætter to realiteter over for hinanden. På den ene side op-
levelsen af denne verden, som han beskriver med ord som forgæn-
gelighed, det dødelige og dødens brod. På den anden side forkynder 
han en hemmelighed, nemlig uforgængelighed, udødelighed og sejr 
over døden. Det handler dog om en åbenlys hemmelighed. Det er 
hemmelighedsfuldt, fordi det er utænkeligt og helt uden for vores 
erfaring. Guds handlen forbliver et mysterium for os. Men den er 
åbenlys, fordi det forkyndes over hele jorden. Lige så sikkert som  
Jesus opstod fra de døde (v. 20. 22. 23), lige så sikkert vil Gud op-
rejse de døde. Dette bekræfter Jesu sejr over døden, som allerede 
blev opnået og gjort synlig i hans opstandelse.
 
Vores håb baseres på Jesu opstandelse. Fordi han er opstanden, er 
prædikenen og troen ikke tom, Jesu efterfølgere ikke falske vidner, 
tilgivelse for synd findes og en skønne dag de dødes opstandelse. 
Det er vores håb.

FREDAG 18. NOVEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Altså vil vi pludselig opstå på den yderste dag, uden at vi ved,  
hvordan vi er kommet ind i døden og gennem døden“ (WA 17 II,  
235, 17-20). 

Hvad tænker I om disse ord fra Martin Luther?

  1 Kor 15,12-20
Hvordan kan man tro på Jesu opstandelse, men nægte de dødes  
opstandelse?

Er det med tiden blevet lettere eller vanskeligere for jer at tro på 
opstandelsen?

Hvorfor er troen på de dødes opstandelse så betydningsfuld for 
den kristne tro?

  Joh 6,47
Hvilke af det evige livs egenskaber oplever vi allerede her og nu? 

Hvad ændrer sig (først) ved opstandelsen?

  1 Kor 15,51-55
Prøv at sætte jer ind i et andet menneskes tænkning, der ikke  
tror på Jesu og de dødes opstandelse. Hvad gør det ved jer?  
Hvad savner I? 

Hvilke overvejelser vil kunne bringe tvivlere og skeptikere til 
eftertanke om det, at livet kunne have en bredere horisont end 
nogle få årtier?

  1 Thess 4,13-18
Hvilken virkning har dette håb på jeres livsstil? 

Hvordan kan vi troværdigt dele håbet om opstandelsen med  
andre?

DIALOG TIL SABBATTEN 19. NOVEMBER 2022


