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UGEN 18.-24. DECEMBER 2022

”For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få 
igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller 
ondt“ (2 Kor 5,10).

Gud er denne verdens retfærdige dommer. Han vil ved endens tid 
afsige dom over alle mennesker.

Hvem ville blive glad for at modtage en stævning fra retten? Sand-
synligvis kun det menneske, der kan forvente, at dommen falder ud 
til dets fordel.

I en retssag træffes der vigtige afgørelser. En retssal kan være et 
sted, hvor der træffes uretfærdige domme (når uskyldige men-
nesker dømmes), et sted, hvor der finder opgør sted (som i Nürn-
bergprocesserne), et sted, hvor der tilgives (som da en ung mand 
i retssalen tilgav den politibetjent, der havde dræbt hans bror – se 
youtube.com/watch?v=qeESVLQK4hw), men det er først og frem-
mest et sted, hvor retfærdigheden (forhåbentlig) sker fyldest. I 
denne verdens retssager lykkes det ikke altid for dommerne. I Guds 
dom derimod kommer al uret og al den uretfærdighed, som menne-
sker lider under, for en dag, og det får en ende. 

Er det ikke netop det, som mennesker til alle tider har længtes efter 
og stadig gør den dag i dag?

Søndag Stævning og bevisførelse Matt 25,31-46
Mandag Undersøgelse, dom og fuldbyrdelse 1 Dan 9,7-22
Tirsdag Undersøgelse, dom og fuldbyrdelse 2 1 Kor 6,1-6 
   Åb 20,4-6.11-13
Onsdag En straffende Gud? 2 Pet 2,4-9; 3,10-13
Torsdag Ildsøen Mal 3,19  
   Åb 20,14-15; 21,8
Fredag Frifindelsen Joh 5,21-29

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

13. 13. ugeuge Dommen

https://www.youtube.com/watch?v=qeESVLQK4hw
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SØNDAG 18. DECEMBER 2022

Matt 25,31-46

 

 Forståelse

 

 

 

 
 Anvendelse

 Refleksion
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Stævning og bevisførelse

Hvorfor kan de retfærdige under retssagen ikke huske, hvad de 
har gjort for Menneskesønnen? 

Hvor i denne lignelse kan jeg genkende mig selv?

Jesus, Menneskesønnen, er både kongen på tronen og samtidig den 
sultne, den tørstige, den fremmede, den syge og den fange, som 
mennesker har mødt inkognito i løbet af deres liv. Den højeste iden-
tificerer sig med den ringeste, den privilegerede med dette sam-
funds udstødte.

”Det dobbelte bud om kærlighed til Gud og til næsten (sml. 22,34-
40) viser her på chokerende vis sin indre sammenhæng, sin vedva-
rende aktualitet og hele sin tyngde. Netop Menneskesønnen er sær-
deles interesseret i enhver, der lider. Det afgørende for Jesus er, om 
vi er åbne over for disse mennesker, selv om de griber forstyrrende 
ind i vores liv, og vi finder dem usympatiske“ (SEB 1450).

Lignelsen efterlader nogle ubesvarede spørgsmål: Hvornår finder 
denne domshandling sted? 

Hvordan er sammenhængen mellem sagen om fårene og bukkene og 
de frelstes retssag før de tusind år og de fortabtes efter de tusind 
år? På hvilket grundlag dømmer denne domstol? Hvad forventer Je-
sus af sine efterfølgere, som han fortæller denne lignelse til?

Det afgørende er åbenbart, hvilken indstilling vi har til andre men-
nesker, og hvordan vi møder dem – især de lidende og trængende. 
Når vores sanser over for dem er skærpet og vores kærlighed til 
dem er blevet en selvfølge, så vil vi også på et tidspunkt undrende 
spørge, hvornår vi dog har hjulpet vores mindste søstre og brødre.

Hvornår tager jeg mig tid til de her nævnte grupper af mennesker? 
Se det korte videoklip og overvej, hvilke mennesker, der ville glæde 
sig over et besøg: hopetv.de/mediathek/episode/ml/mini-andacht- 
mit-bibeltext/kranke-besuchen

https://hopetv.de/mediathek/episode/ml/mini-andacht-mit-bibeltext/kranke-besuchen
https://hopetv.de/mediathek/episode/ml/mini-andacht-mit-bibeltext/kranke-besuchen
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 Dan 7,9-22

 

 Forståelse
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Undersøgelse, dom og fuldbyrdelse 1

Hvilken rolle spiller ”bøgerne“ i Guds retshandling? 
 
Hvordan adskiller denne vision sig fra en retssag efter vor tids 
gældende ret?

Når Gud i Bibelen gennemfører en retssag, kan det, der skildres i 
skriftstederne, sammenlignes med en undersøgelse eller en efter-
forskning:
• Dommen over Adam og Eva: 1 Mos 3,8-19
• Dommen over Kain: 1 Mos 4
• Dommen over Babylon: 1 Mos 11
• Dommen over Sodoma: 1 Mos 18-19 m.fl.

Også Israels dommere skulle ”undersøge grundigt“, før de fældede 
dom (5 Mos 19,18). Kontrollen af de himmelske bøger sker for øj-
nene af de himmelske væsener. Gud har ikke selv behov for en 
undersøgelse; intet er skjult for ham (Sl 139,1-4.16.23). Dommen og 
fuldbyrdelsen af den er heller ikke overraskende: Hornets angreb på 
de hellige bliver fordømt, dyret bliver dræbt, og den Højestes hellige 
bliver rehabiliteret.

Den himmelske dom finder sted før denne verdens ende, når Men-
neskesønnen og Guds folk modtager riget. Adventister taler derfor 
om den undersøgende dom. Dette begreb mangler en sammenhæng 
med sagens egentlige anliggende og den allerede sikre udgang: de 
helliges frikendelse og hornets tilintetgørelse. Det ville derfor være 
mere rammende at kalde det retfærdiggørelsesdommen.

Jesus går i vores sted i den himmelske helligdom og lader os få del 
i sin retfærdighed, sejr og fortjeneste. Når vi ser ham i himmelens 
skyer, kan vi med glæde og fortrøstning tage imod vores ”dom“.

”Kom ikke med bebrejdelser, før du har undersøgt sagen; tænk 
først, irettesæt derefter“ (Siraks Bog 11,7).

MANDAG 19. DECEMBER 2022
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 1 Kor 6,1-6
Åb 20,4-6.11-13

 Forståelse
 
 

 

 Anvendelse
 

 

 

 

 Refleksion

Undersøgelse, dom og fuldbyrdelse 2

Hvilken rolle har de frelste i denne retssag? 

Hvilken indflydelse har det på mig, at jeg ved, jeg en dag skal 
fælde dom over andre?

Ved retfærdiggørelsesdommen er det kun de himmelske væsener, 
der deltager. Ved dommen i løbet af de tusind år deltager også de 
hellige. Det har tre formål:

• Guds karakter retfærdiggøres over for Satans anklager. Det tyde-
liggør, at Guds domme er retfærdige.

• Bisidderne ved den endelige dom har adgang til sagens akter 
(bøgerne), som er basis for dommens indhold. På den måde kan 
de fuldt og helt forstå Guds domme.

• Al eventuel resterende tvivl om Guds retfærdighed, der ville kun-
ne føre til et nyt oprør i universet, bliver udryddet.

Tysk strafferet kender ikke til jurymedlemmer, der først skal blive 
enige om dommen, før en dommer kan beslutte omfanget af den. I 
Tyskland [og Danmark] er det en professionel dommer, der træffer 
afgørelsen i samarbejde med ulønnede lægdommere uden juridisk 
uddannelse.

Gud dømmer ikke bag lukkede døre og forventer ingen ukritisk 
accept af sine domme. Tværtimod giver han sine skabninger tid til 
og mulighed for at sætte sig ind i og forstå alle hans afgørelser i 
fuldt omfang.

Ud fra datidens bibelske forståelse hørte det at dømme med til 
at regere. Til forskel fra i dag fandtes magtens tredeling ikke. Der 
var ikke noget klart skel mellem regeringsmagten (den udøvende), 
lovgivningsmagten (den lovgivende) og domfældelsen (den døm-
mende magt). Det, der i demokratiske lande er en selvfølge eller 
burde være det, er forenet i Guds karakter: en ideel hersker, en per-
fekt lovgiver og en ufejlbarlig dommer!

”Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden 
dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sa-
ger?“ (1 Kor 6,2).

TIRSDAG 20. DECEMBER 2022
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2 Pet 2,4-9;  
3,10-13

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
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En straffende Gud?

På hvilken måde kan straf også medføre noget godt? 

Hvilket forhold er der mellem kærlighed, straf og retfærdighed?

Gud er en kærlig Gud, som også straffer, når det er nødvendigt.  
Peter omtaler dommen ved syndfloden, men også Noah, der blev 
reddet, og som i jødisk tradition anses for at være en bodsprædi-
kant. Sodoma og Gomorra står som eksempler, som senere genera-
tioner kan lære noget af. Også der fandtes der en retfærdig, Lot, der 
blev skånet ved Guds dom.

Når Peter ser på fremtiden, tænker han ligesom Jesus på dens ind-
virkning på nutiden: ”I v. 10 skildres Herrens dag som en kosmisk 
katastrofe … De kristnes indstilling til denne verdens undergang 
er ikke præget af skræk og rædsel, men af et helligt og gudfrygtigt 
liv. De holder sig til ‘sandhedens vej’ (2,2) og ‘retfærdighedens vej’ 
(2,21)“ (SEB 1796).

I århundreder er Gud blevet fremstillet som en streng, straffende 
dommer. Man kan bare tænke på den kunstneriske udsmykning af 
kirkerne fra middelalderen. Nu om stunder er tendensen snarere at 
fremstille Gud som en kærlig og overbærende far, der aldrig straffer 
sine børn. Vil det sige, at dommersædet er ubesat …?

Kærlighed uden lov og ret fører til kaos og lovløshed. Og lov og ret 
uden kærlighed fører til undertrykkelse og underkastelse. Gud 
dømmer i den perfekte balance mellem retfærdighed og barmhjer-
tighed, som begge udspringer af hans betingelsesløse kærlighed. 

At der i denne verden findes ondskab i form af uret og uretfærdig-
hed, vil ingen benægte. Er det så ikke retfærdigt og godt, at der fin-
des en Gud, der ikke tillader, at ondskaben fortsætter i al evighed?

Hvordan kan jeg formidle den kærlige Gud, der forvalter sit domme-
rembede samvittighedsfuldt, til andre mennesker?

ONSDAG 21. DECEMBER 2022
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 Mal 3,19
Åb 20,14-15; 21,8
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Ildsøen

Hvad betyder det, at der hverken levnes de gudløse ”rod eller 
grene“? 

Hvordan passer en Gud, der tilintetgør sine skabninger i en 
”ildsø“, til mit gudsbillede?

”Ildsøen er ikke bogstaveligt talt et evigt brændende helvede, men 
snarere en symbolsk beskrivelse af komplet tilintetgørelse (sml. 
Matt 10,28). Den er stedet, hvor oprøret mod Gud ophører fuld-
stændigt og for evigt. Endda døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. 
Det peger på, at ildsøen skal forstås symbolsk. Som vi har set i Åb 
1,18, personificeres døden og dødsriget som menneskehedens to 
fjender. Nu bliver de begge dømt. Dette er den anden død, ildsøen. 
Den anden død betyder også enden på døden. Her finder vi det, 
som Paulus omtalte: ‘Som den sidste fjende tilintetgøres døden’  
(1 Kor 15,26). De frelste kan ikke opleve evigt liv, ‘før døden er for-
drevet fra universet’“ (Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ – 
Commentary on the Book of Revelation, Berrien Springs, 2. Aufl., 2009, 
582f.). 

Universet vil blive befriet og renset fra synden og dens følger, når 
Satan, hans engle og de mennesker, der har valgt at stå på hans 
side, er døde. Men selv ondskabens endelige udslettelse er affødt af 
Guds kærlighed også mod dem, det går ud over. ”De ville byde tilin-
tetgørelse velkommen, så de kunne skjule sig for ham, der døde for 
at frelse dem. De onde har selv afgjort deres skæbne. De har selv 
valgt at blive udelukket af himlen, og Gud har været retfærdig og nå-
dig mod dem“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, DB 2012, s. 437).

Hvad ville være en retfærdig straf for en, der har påført et andet 
menneske uhyrlige lidelser og aldrig har angret sin skyld? Er den 
evige død ikke en barmhjertig og nådig gerning?

Hvad hvis Gud frelste alle til sidst?

TORSDAG 22. DECEMBER 2022
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Joh 5,21-29
 

 Anvendelse

 

 Resumé

Egne tanker

Frifindelsen

Hvem og hvad er til syvende og sidst afgørende for min skæbne?

Hvilken dom vil dommeren fælde over mig? Når Jesus er min forsva-
rer hos Gud, kan det kun blive frifindelse.

”Dommen sker nemlig ved ikke at lytte til Jesu stemme og ved, at 
den, der ikke hører, udelukker sig selv fra livet og går over til den  
endegyldige død“ (SEB 1572). 

Resumé Gud, dommeren, efterlader ingen tvivl om sin retfærdige 
afgørelse i den endelige dom, der er årsag til, at hans efterfølgere vil 
leve for evigt, og jorden én gang for alle vil blive befriet fra ondskab.

FREDAG 23. DECEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvordan er jeres billede af Gud som dommer? 

Hvad adskiller ham fra menneskelige dommere?

  Matt 25,31-46
Hvad siger denne lignelse jer, og hvor kan I se jer selv i den? 
Hvor vanskeligt eller let er det for jer at omgås nødlidende  
og dårligt stillede? 
Har I allerede haft berigende oplevelser med dem?

  1 Kor 6,1-5
Hvordan reagerer I, når der er strid i menigheden? 
Hvad kan vi gøre for at opnå et mindeligt forlig? 

Hvad betyder det for jer, at vi engang skal fælde dom over  
verden?

  2 Pet 2,4-9; 3,10-13
Hvordan forholder I jer til spændingen mellem Guds tilgivende 
kærlighed og hans straffende retfærdighed? 

Hvordan kan vi på troværdig vis tale om en kærlig Gud, der som 
dommer sørger for ret og retfærdighed?

  Luk 1,46-55
Læs Marias lovsang og læg mærke til, hvordan Guds barmhjertig-
hed kommer til udtryk som en domshandling. 

Afslut med at takke for Guds trofasthed. 

DIALOG TIL SABBATTEN 24. DECEMBER 2022


