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UGEN 25.-31. DECEMBER 2022

”Og han, der sidder på tronen, sagde: ‘Se, jeg gør alting nyt!’ Og 
han sagde: ‘Skriv! For disse ord er troværdige og sande’“ Åb 21,5.

Gud skaber en ny himmel og en ny jord. Der skal vi leve i fællesskab 
med ham.

Den tysk-amerikanske sanger Cassandra Steen synger i sin sang 
”Stadt” [byen] om verdens tilstand. Det er en verden, hvor tårer er 
af is og mennesker er på flugt, og som præges af gysende kolde 
billeder. Sangeren spørger: ”Hvor finder jeg støtte? Hvor finder jeg 
læ?” og fortsætter: ”Jeg bygger dig en by af glas, guld og sten.” Hun 
drømmer om et sted, hvor alting er anderledes. Hvor der hersker 
tillid i stedet for frygt, hvor man kan leve med hinanden i stedet for 
mod hinanden, og hvor der er lægedom i stedet for sår.

Bibelen kender til menneskenes drøm om sådan et sted. Længslen 
efter en ny himmel og en ny jord går som en rød tråd gennem hele 
Skriften. Gud selv lover, at HAN vil skabe dette sted til os menne-
sker.

Søndag Døden skal ikke være mere Es 25,8; Åb 21,4
Mandag Gud gør alting nyt Es 65,17-25; Åb 21,1-5
Tirsdag ”Jeg så en ny himmel … ” Åb 21,1-5
Onsdag Et sted, hvor der tilbedes Åb 7,9-17; 21,3.22
Torsdag I Guds nærvær Matt 5,8; 1 Joh 3,2-3;  
   Åb 22,3-5
Fredag Det er troen, det kommer an på Rom 4,1-5

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

14. 14. ugeuge Himlen – længslens mål
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SØNDAG 25. DECEMBER 2022

 Es 25,8
Åb 21,4

 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse 

 Refleksion
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Døden skal ikke være mere

Hvilket håb og hvilken trøst giver disse løfter i vanskelige tider?

Hvad taler til dig på en særlig måde?

Ingen lidelse, ingen tårer, ingen død mere – en verden, som vi kun 
kan drømme om set i lyset af den lidelse, som vi selv oplever, eller 
som vi ser omkring os. Vores kære, der døde i troen på Kristus, vil 
blive oprejst fra de døde for at være sammen med os i evigheden. 
De, der har afvist tilbuddet om frelsen, vil ophøre med at eksistere 
uden at skulle lide i en slags helvede. Den største trøst består i, at 
Gud behandler alle mennesker retfærdigt. Når selv døden ophører 
med at eksistere, vil de frelste glædeligt juble: ”Død, hvor er din sejr? 
Død, hvor er din brod?” (1 Kor 15,54-55).

Gud har lovet, at i den nye himmel og på den nye jord, som han vil 
skabe, skal ”det, der skete tidligere, ikke længere huskes, og ingen 
skal tænke på det” (Es 65,17). Det betyder ikke, at himlen er et sted, 
hvor alt er gået i glemmebogen. Men ligesom man efter et succes-
fuldt maratonløb har ”glemt” strabadserne på vejen, lige så hurtigt 
træder de oplevede lidelser i baggrunden og vil ikke spille nogen 
rolle mere. Glæden overskygger alt.

Livet kan være hårdt og urimeligt. Nogle mennesker, som vi holdt 
meget af, bliver brutalt revet fra os i dødens favntag. Eller vi oplever 
uretfærdigheder og såres i vores følelser. Der findes øjeblikke, hvor 
vi måske spørger os selv, om livet er værd at leve. Gud ønsker at 
tørre tårerne af vores kinder, men først i Guds nye verden vil denne 
trøst være fuldkommen.

”Der findes ingen trøst over for jorden bortset fra stjernehimlen” 
( Jean Paul, 1763-1825)
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 Es 65,17-25
Åb 21,1-5

 

 Forståelse

 

 

 

 
 Anvendelse

 

 

 Refleksion
 

Gud gør alting nyt

Sammenlign disse to skriftsteder. Hvilke ligheder og forskelle 
lægger du mærke til?

Hvad er hovedbudskabet i teksterne?

Skildringerne af endetidens frelse i Det Gamle Testamente adskiller 
sig fra dem i Det Nye Testamente. Esajas beskriver frelsen, som 
Gud vil skabe for det modløse folk, ved at vende deres aktuelle tids 
smertelige følger af krig (fordrivelse, høj børnedødelighed, sorg 
osv.) til det modsatte. Menneskene vil igen blive så gamle som ved 
tidens begyndelse (Metusalem blev 969 år). Svarende til datidens 
hævngerrige tankegang er unge mennesker, der dør tidligt, som for-
bandede. Esajas skildrer et fremtidigt jordisk liv med fred og lykke.

Johannes’ Åbenbaring derimod indeholder et koncept om frelse, der 
er præget af endens tid, hvor den gamle jord holder op med at eksi-
stere og en ny opstår, hvorpå Guds himmelske stad stiger ned.

I jødedommen gælder sabbatten som en forsmag på himlen. På den 
arbejdes der ikke, og der er ikke plads til dagligdagens bekymringer. 
Det er den eneste dag, hvor Gud ikke bliver bedt om noget. Han bli-
ver udelukkende lovprist.

Gør en af de kommende sabbatter anderledes. Læg bevidst hver- 
dagens bekymringer til side og brug meget tid på lovprisning af 
Gud. Tal ikke med andre om dine bekymringer, men fortæl om, 
hvordan Gud har velsignet dig.

”For du gør alting nyt
Skønhed falder som regn
I dig blomstrer alting op
Du er det pulserende liv
For du gør alting nyt
Alting nyt.”
( Jonathan Enns, Götz von Sydow, Florence Joy)

MANDAG 26. DECEMBER 2022
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 Åb 21,1-5

 
 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

 

 

”Jeg så en ny himmel … ”

Hvordan beskriver Johannes den nye himmel og den nye jord? 

Hvad glæder du dig i særlig grad til med hensyn til det evige liv?

Sammenligningen af det ny Jerusalem med et telt (tabernakel,  
Studiebibelen IV, 930) viser, at den terningformede by (v. 16) ligner 
det Allerhelligste i tabernaklet, hvor Gud havde oprettet sin bolig  
og trone blandt menneskene (2 Mos 25,8). Til forskel fra det jordiske 
tempel, hvor kun de levitiske præster havde adgang, lever alle de 
frelste her som præstekonger (1,6; 6,10) i Guds umiddelbare nærvær 
– ligesom Adam og Eva i Paradis.

Hvilken forestilling har du om den nye himmel, den nye jord og det 
nye Jerusalem? Hvilke håb og hvilke ønsker forbinder du med dem? 
Nedfæld dine tanker på et stykke papir. Skriv et digt, tegn eller mal 
et billede eller lav en collage af billeder fra internettet. Lad din krea-
tivitet få frit løb …!

Himlen bliver skønnere, end du kan forestille dig i din vildeste  
fantasi.

TIRSDAG 27. DECEMBER 2022
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 Åb 7,9-17
 Åb 21,3.22

 
 Forståelse

 

 
 Anvendelse

 
 

 

 

 

 Refleksion

Et sted, hvor der tilbedes

Hvor og hvordan finder tilbedelsen af Gud og Lammet sted?
På hvilken måde kan denne vision berige vores gudstjenester?
 
Guds trone er det sted, hvor de himmelske hærskarer tilbeder Gud 
og Kristus. Med syndens indtræden blev den himmelske helligdom 
også det sted, hvorfra frelsen tilbydes menneskeheden. Efter sin 
himmelfart gør Kristus tjeneste der som vores ypperstepræst og 
fortaler hos Faderen.

Johannes’ Åbenbaring understreger, at der til forskel fra Davids by 
ikke findes noget tempel i det nye Jerusalem, fordi Guds nærvær 
fylder alt og alle.

For at tilbede Gud ”i ånd og sandhed” ( Joh 4,24) er det ikke nødven-
digt at have hellige steder. Kirker, missionshuse eller menigheds-
sale er ikke mere hellige end andre steder, men er dog ”ladet” med 
mange minder om møder med Gud i gudstjenestesammenhæng og 
har derfor en særlig aura.

Lovprisning og tilbedelse finder ikke kun sted i himlen. Når vi til-
beder Gud, henter vi på en måde glimtvis himlen ned i vores dag-
ligdag. Byrderne, vi bærer på, lægges et øjeblik til side. Vi retter 
i stedet for vores blik på Guds storhed og kraft. Lovprisning og 
tilbedelse kan have meget forskellige udtryksformer: synge sange, 
danse (Sl 150,4), spille på instrumenter, fortælle om Guds gerninger 
og meget mere. Der er ingen grænser for kreativiteten.

Tag nogle minutters tid hver dag resten af ugen og skriv tre ting, 
som du er Gud taknemmelig for, og fortæl Gud om det i bøn.

Tilbedelse vil sige at give Gud det bedste, som han har givet mig.

ONSDAG 28. DECEMBER 2022



115

 Matt 5,8
 1 Joh 3,2-3
 Åb 22,3-5

 Forståelse

 
 

 

 Anvendelse

 

 
 Refleksion

I Guds nærvær

Vi vil se Gud – se ham, som han er – fra ansigt til ansigt. Hvilke  
fornemmelser udløser denne tanke hos dig?

Da synden kom ind i verden, blev det umuligt for menneskene at se 
Gud ansigt til ansigt. Men Gud længes efter at have nært fællesskab 
med os. Derfor ønskede han at bo hos sit folk. I ørkenen mødt han 
det i sky- og ildstøtten. Han lod rejse et telt til sig selv for at vise sit 
nærvær. Paulus pegede på menigheden som et tempel for Helligån-
den (1 Kor 3,16; 6,19). Gud bor i og blandt os ved sin Ånd, og alligevel 
kan vi ikke se ham.

Først i Guds nye verden vil hans nærvær utildækket blive synlig og 
kan opleves direkte. Når vi ser ham ansigt til ansigt, mødes vi med 
ham i øjenhøjde. Vi er ikke Gud, men derimod hans fuldstændig 
genoprettede billede, som han skabte i Edens have. Nyskabelsen og 
genoprettelsens kendetegn er at kunne ”se ham, som han er”.

Den, der har haft en kæreste, der boede langt væk, ved, at mobil- 
opkald, SMS-beskeder, e-mails, videochats og lignende kommuni-
kationsmidler kan være meget gode og formidle en slags nærhed 
mellem de elskende. Men det kan på ingen måde erstatte det per-
sonlige møde og nærvær.

Coronakrisen har jo også vist, hvad det betyder ikke at kunne se 
hinanden ansigt til ansigt eller give hinanden et kram. Skærme og 
masker beskytter og adskiller os. På lignende måde er det med  
vores forhold til Gud. Vi kan ikke se ham (endnu). Men det bliver  
fantastisk, når det, der adskiller os fra ham, ikke findes mere!

”Her blev Jesus forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt strålede 
som solen, og hans tøj blev lysende hvidt … Så sagde Peter: ’Herre, 
det er godt, at vi er her’” (Matt 17,2-4a).

TORSDAG 29. DECEMBER 2022
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Rom 4,1-5
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

Egne tanker

Det er troen, det kommer an på

Hvordan reagerede Abraham på Guds løfter? 

Hvad kan man sige om ham på trods af hans fejl? 

Gælder det også for mig?

Abraham var ikke fejlfri. To gange løj han over for Farao og præsen-
terede Sara som sin søster. Hans tro på Gud begyndte at vakle, da 
han avlede et barn med Hagar for at få en arving. Men alligevel blev 
overskriften for hans liv: ”Abraham troede Gud, og det blev regnet 
ham til retfærdighed.”

Vi kan heller ikke gøre os fortjent til Guds nåde, men når vi stoler på 
ham ligesom Abraham, vil vi også opleve løfternes opfyldelse.

Den ”nye himmel” overstiger vores vildeste fantasier. På den ”nye 
jord” findes ingen lidelse og død mere. Vi vil blive fuldkommen gen-
oprettet og se Gud. Disse løfter giver os anledning til tilbedelse.

FREDAG 30. DECEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke erfaringer har I gjort med langdistanceforhold eller ven-
skaber på afstand?

  Es 65,17-25 og Åb 21,1-5
Hvad har I bemærket ved at sammenligne disse skriftsteder? 

Hvordan forestiller I jer den nye himmel og den nye jord?  
Smit hinanden med jeres forventningsglæde.

Hvordan kan denne glæde indgå i vores sabbatsaktiviteter? 

Hvad betyder det for jer, at Gud vil være vores Gud, og vi  
skal være hans folk? 

Hvad betyder det for vores liv i dag?

  Åb 7,9-17
Hvilken rolle spiller lovprisning og tilbedelse i dagligdagen og 
gudstjenesten? 
Savner I den slags erfaringer? 

Er der plads til nye og intensiverede måder for tilbedelse?

  1 Joh 3,2-3 og Åb 22,3-5
Hvad udløser tanken hos jer, at vi en dag skal møde Gud og  
Jesus personligt og ”se ham, som han er”?

Hvad har I personligt fået ud af dette kvartals studium?

DIALOG TIL SABBATTEN 31. DECEMBER 2022


