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UGEN 4.-10. DECEMBER 2022

”Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets 
engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud 
for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste“ 
(2 Kor 11,14-15).

I en verden med religiøs pluralisme er tilliden til Guds ord den  
sikreste vej til troens mål.

”Har De indtryk af, at Deres liv hele tiden handler om de samme 
problemer? Få indblik i et af Deres tidligere liv og find ud af, hvem 
og hvordan De engang var, og hvilken indflydelse det har på Deres 
nuværende liv.“ Sådan lyder en tysk annonce på internettet. 

Siden 1800-tallet er nye religioner, deriblandt østens, blevet stadig 
mere populære i den vestlige verden. Vores tids globaliserede reli-
giøse marked opfylder behovet for en oplevelsesorienteret religi-
øsitet, der bygger på selvbestemmelse og er mere end traditionel 
kirkefromhed. Man sammensætter sin egen religiøse menu. Hvorfor 
ikke prøve en såkaldt regressionsterapi (sjælerejse til et tidligere 
liv)? Måske hjælper den jo. Nogle kristne er åbne over for sådanne 
tilbud, andre afviser dem kategorisk. Hvordan skal vi forholde os til 
den slags tilbud uden at forringe værdien af ting, der beriger den 
kristne tro?

Søndag Mellem rationalisme og mysticisme Matt 7,21-27
Mandag Nærdødsoplevelser Joh 11,40-44
Tirsdag Troen på reinkarnation 1 Pet 3,18-20
Onsdag Åndemaneri og forfædrekult Es 8,19-22
Torsdag Ekskurs: Kristen mystik  
Fredag ”Fred være med jer!“ Joh 20,26-29

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge Lys eller lygtemænd
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SØNDAG 4. DECEMBER 2022

Matt 7,21-27

 

 Forståelse
 

 Anvendelse
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Mellem rationalisme og mysticisme

Hvordan beskriver Jesus en tro, der bygger på fast grund? 

Hvad er det stabile grundlag for min tro?

”Regnskyl, vandfloder og storme er billeder på dommen … det 
handler om, hvorvidt troen står sin prøve i endetidens udfordringer, 
og om den vil bestå i dommen eller ej. Det afgørende er, om man 
har øvet sig i at gøre det, som Jesus har sagt“ (SEB 1416).

Den katolske teolog Karl Rahner skrev engang, at morgendagens 
gudfrygtige vil være en mystiker, en, der har gjort erfaringer. Det, 
han ville sige med det, var, at det ikke er nok at tro teoretisk på Gud. 
Fremtidens kristne menneske, der står til ansvar for sin tro, har 
brug for troserfaring. Uden den kan det ikke tale overbevisende om 
Gud i en sekulariseret verden. 

Der findes tro, der hælder til et rationalistisk verdensbillede. Samti-
dig er der en længsel efter transcendente erfaringer, der ganske vist 
ofte medfører, at man indlader sig på useriøse og endda skadelige 
tilbud. (For eksempel annonceres der somme tider også med en 
clairvoyantuddannelse i forbindelse med reinkarnationsterapien). 
Udtrykket ”mysticisme“ beskriver en indstilling, hvor man ukritisk 
beskæftiger sig med det gådefulde og derigennem søger hjælp og 
erkendelse.  

Kristne kan uden frygt søge information, men bør undgå alt det, der 
lover at kunne overskride grænsen til en påstået verden hinsides 
døden. Den klippe, som vores fremtid hviler sikkert på, er Jesus 
Kristus. Man bør dog heller ikke straks forbinde alt det, man ikke 
kan forstå, med Djævelen. Vi har stadig store huller i vores viden om 
verden, og der er meget, vi ikke kan forklare. Den slags huller må vi 
leve med, indtil vi har lært, hvordan de skal udfyldes.
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Joh 11,40-44

 
 Forståelse

 Anvendelse
 

 

 

 
 

 

 

 Refleksion
 

Nærdødsoplevelser

Hvordan understreger fortællingen om Lazarus’ opvækkelse  
visheden om, at Jesus er herre over dødens magt?

Med Lazarus’ opvækkelse vidner Johannes om, ”at Guds herlighed 
én gang for alle skal åbenbares i endetiden – idet døden overvindes, 
som den døde Lazarus’ opvækkelse var et forudgående tegn på“ 
(SEB 1585).

Mennesker, der i en kort periode har været klinisk døde – mang-
lende vejrtrækning, hjertestop – fortæller somme tider, at de har 
oplevet fred og tryghed, at de har haft en ud-af-kroppen-oplevelse 
eller set deres liv som en film i hurtig gengivelse. De så et varmt lys 
eller mødte afdøde familiemedlemmer. Er den slags et bevis på et liv 
efter døden?

Læger tolker sådanne oplevelser som fejlfunktioner i hjernen på 
grund af mangel på ilt og næringsstoffer, som man kender det fra 
epilepsi. Bjergbestigere fortæller, at de i ekstreme højder har set sig 
selv gå foran dem selv. ”Disse ‘fejlfunktioner’ kan endda frempro-
vokeres ad kunstig vej. I et casestudie foretaget på universitetsho-
spitalet i Geneve stimulerede læger målrettet en epilepsipatients 
hjerne mellem tindingelap og isselap. Straks så patienten sig selv 
oppefra liggende i sengen“ (BR Wissen).

Dertil kommer, at nærdødsoplevelser også kan være præget af reli-
giøse opfattelser og ens biografi. Der er således forskel på erfarin-
ger i det ateistisk prægede østlige Tyskland og de katolske områder. 

En nærdødsoplevelse kan bevirke en dyb ro hos de berørte. Da de 
somme tider viger tilbage for at tale om dem af frygt for at blive an-
set for skøre, har de brug for opmærksomhed og lydhørhed. Når de 
vender tilbage fra tærsklen til døden, kan det åbne for en ny chance 
for et liv med Gud. 

Jesus har ikke overvundet nærdødstilstande, men selve døden.

MANDAG 5. DECEMBER 2022
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1 Pet 3,18-20

 Forståelse
 

 

 Anvendelse
 

 

 

 

Troen på reinkarnation

Hvorfor understreger Peter, at Jesus døde én gang? 
Hvad ønsker han dermed at formidle til sine læsere?

Peter viser læserne Jesu vej gennem lidelse til ophøjelse. På samme 
måde som Jesu død førte ham til Gud, blev også de ført til Gud gen-
nem ham. Det skal være en trøst for dem i deres lidelse.

Opremsningen: lidt – dræbt – gjort levende – gik til – prædikede peger 
på frelsergerningen: korsdød, opstandelse, himmelfart (sml. 1 Tim 
3,16; Fil 2,6-11), som også viste Kristi sejr for de faldne engle. Denne 
synsvinkel understøttes af 2 Pet 2,4-5, Jud 6 og nogle jødiske kilder 
( Jubelbogen og etiopiske Enok).

I postmoderne samfund er forestillinger om reinkarnation lige så 
udbredt som den kristne tro på opstandelsen. De lader til at give 
svar på uforklarlige, tunge skæbner og passer ind i det individuelle 
behov for at tage hånd om eget liv og egen skæbne og for hele tiden 
at ville vide mere. Nogle ser i reinkarnationen en spirituel evoluti-
onsproces, der tillader ånden på sin rejse mod fuldkommenheden 
at opnå stadig højere niveauer af viden og moral.

Denne tænkning bygger på en forståelse af en nøjeregnende, nå-
desløs retfærdighed, hvor godt gengældes med godt og ondt med 
ondt. Bibelen derimod vidner om en Gud, der skænker liv, frelse og 
retfærdighed af nåde. Jesus Kristus har sat spiralen: skyld – straf – 
død ud af kraft. I troen på Kristus er der ikke plads til reinkarna- 
tionstanken.

Diskussionen om troen på reinkarnation bør ikke ske polemisk og 
nedladende, men på basis af en ærlig dialog. Tanken om at vokse og 
nærme sig det guddommelige er heller ikke fremmed for den bibel-
ske tro (Ef 4,15; 2 Tim 3,16-17 m.fl.).

TIRSDAG 6. DECEMBER 2022
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Es 8,19-22

 
 Forståelse

 

 

 Refleksion

 
 

 

 

 

Åndemaneri og forfædrekult

Hvilken dom fælder loven (Toraen) og profeterne over enhver 
form for åndemaneri og dødekult? 

Begrebet nekromanti (åndemaneri) er afledt af de græske ord 
nekros (død) og manteia (spådom). Åndemaneri er en oldgammel 
praksis til at få viden – tit om fremtiden – fra afdødes formentlig 
aktive ånder. Forfædrekult er skikken at tilbede sine forfædre, da de 
stadig opfattes som en del af familien, og da deres ånder – tror man 
– påvirker de levendes anliggender. 

Kontakt til afdøde, sandsigeri og enhver form for dødekult var 
strengt forbudt for Israels folk (3 Mos 19,31; 20,6.27; 5 Mos 18,9-14). 
Gud begrundede forbuddet med sætningen: ”Jeg er Herren, jeres 
Gud!“ (3 Mos 19,31). Det er ham alene, hans folk skal stole på.

”Hvor jeg går – du! Hvor jeg står – du!
Kun du, atter du, altid du!
Du, du, du!
Går det mig vel – du! I smerte selv – du!
Kun du, atter du, altid du!
Du, du, du!
Himmel – du, jord – du, oppe – du, nede – du!
Hvorhen jeg mig vende, ved hver en ende
Kun du, atter du, altid du!
Du, du, du!“
(Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1984, 342).

Talværdien af konsonanterne i det hebraiske gudsnavn er 26. At 
Buber nævner ordet ”du“ 26 gange, gør Guds navn nærværende og 
minder om Guds nærhed, kærlighed og troskab. Den, der stoler på 
denne Gud, har ikke behov for hjælp fra afdøde aner.

ONSDAG 7. DECEMBER 2022
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EKSKURS

 Forståelse
 

 

 

 
 

 
 Anvendelse

 

 

Kristen mystik

Mens mysticisme altid har været et nedsættende udtryk for en 
ensidig vægtlægning på gådefulde eller overnaturlige erfaringer, 
har mystik – nu om dage taler man snarere om kristen spiritualitet 
– altid været en vigtig strømning inden for kristendommens ånde-
lige liv. Mystikere ønsker at mærke og erfare Gud og søger ham ad 
forskellige veje. De tidlige munke søgte blandt andet denne erfaring 
gennem åndelige øvelser, der kunne hjælpe dem til at tænke, føle 
og handle i Kristi ånd. De mediterede således mantra-agtigt ved at 
gentage sætninger som: ”Du omslutter mig fra alle sider og holder 
din hånd over mig“ eller ”Gud, du mit et og mit alt“. Man forventede, 
at den slags meditation gav indre klarhed og styrke.

Paulus ønskede at erfare Guds kraft og lidelsesfællesskabet med  
Jesus (Fil 3,10). Det kan man betragte som mystikernes anliggende.

For Karl Rahner (se søndagsafsnittet) er mystik ikke noget virkelig-
hedsfjernt, men derimod ”vejen til igen og igen at lade sig drage ind 
i Guds kærligheds ubegribelige hemmelighed, idet man beskæftiger 
sig med Jesu liv, med hans lidelse, død og opstandelse … vejen til at 
åbne sig for Gud i dagligdagens erfaringer, i alt, hvad der møder os 
i hverdagen at sanse Guds gådefulde nærvær … jeg erfarer Gud i de 
daglige møder med mennesker, i hverdagens troskab, men også i 
særlige transcendensoplevelser, som jeg får lov til at opleve i stilhe-
den, i meditationen, i gudstjenesten og i naturen [her har man vel 
lov til at tilføje musikken] … Vi kan blot åbne os for dette gennem de 
spirituelle øvelser. Men at erfare Gud er i sidste ende altid en gave, 
vi får på grund af hans ubegribelige nåde … Mystik er ikke en flugt 
fra verden, men at erfare Gud midt i verden“ (Anselm Grün, https://
bit.ly/3EReuej, 14.9.21).

TORSDAG 8. DECEMBER 2022
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Joh 20,26-29
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Resumé

Egne tanker

”Fred være med jer!“

Hvilket tidløst behov hos troende er Thomas et eksempel på?

Jesu efterfølgere tror på dem, der fortæller, at de har set den op-
standne. Men Thomas vil mere. Han vil selv se ham, røre ved ham, 
mærke ham. Jesus opfylder hans ønske, og Thomas bekender: ”Min 
Herre og MIN Gud!“ Jesus svarer med en saligprisning: ”Salige er de, 
der ikke ser og dog tror.“

Nu om stunder er længslen efter erfaringer med Gud og beviser, før 
man kan tro, stor. Men troens faste grund er ordet. Det bevidner, at 
Jesus er gået igennem døden og har overvundet den. Troende men-
nesker kan derfor leve uden frygt og overlade al uvished til ham.

Den dybe længsel efter erfaringer og vished, når det drejer sig om 
Gud, skaber somme tider en modtagelighed for useriøse og skade-
lige tilbud på det religiøse ”marked“. Jesu efterfølgere sætter deres 
lid til Kristus og hans ord.

FREDAG 9. DECEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min 
sjæl efter dig, Gud“ (Sl 42,2). Også i dag føler mange mennesker et 
stærkt behov for at erfare Gud. 

I hvor høj grad kan I sætte jer ind i denne længsel?  

Hvilken betydning har erfaringer med Gud for jeres tro?

Hvordan har I det med beretninger om nærdødsoplevelser? 
Hvilke svar har I personligt på den slags fortællinger?

Reinkarnationstanker er efterhånden meget udbredt i vores  
samfund. Kender I nogen, der tror på reinkarnation? 
Hvordan kan vi møde dem, så der opstår en ærlig samtale uden 
polemik?

  Es 8,19-20
Har I nogensinde været i en situation, hvor mennesker har søgt 
kontakt til afdøde eller har plejet relationer til ånder? 
Hvordan bør vi reagere på det?

  Fil 3,10
Paulus ønsker at erfare den Guds kraft, der har opvakt Jesus fra  
de døde, og at ligne ham helt ind i døden. 

Hvilke spirituelle erfaringer har I gjort med Gud, og hvilke kunne  
I tænke jer at få?

  Joh 20,26-29
Hvad ville I sige til mennesker henholdsvis råde dem til, der  
længes efter dybere erfaringer med Gud?

DIALOG TIL SABBATTEN 10. DECEMBER 2022


