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HÅB HINSIDES DØDEN
 
Bibelstudier for 4. kvartal 2022 er udarbejdet af arbejdsgruppen ”Arbeitskreis  
Bibelschule“ i Adventistkirkens tyske union – i overensstemmelse med de ret-
ningslinjer, der er givet af Generalkonferensen (den Intereuropæiske Division). 
Emnerne er de samme som i standardudgaven og præsenterer adventisternes 
kristne tro ud fra et bibelsk fundament på en tidssvarende måde. Materialet har 
et tydeligt europæisk (tysk) islæt. Det er bygget op omkring én tekst til hver dags 
afsnit. Teksten understøttes af en kort forklaring, der uddyber baggrunden for 
teksten, en tanke til fordybelse og et åbent spørgsmål til eftertanke.
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INTRODUKTION TIL 4. KVARTAL 2022

Håb hinsides døden – introduktion

Gud skabte mennesket for at nyde evigheden i et kærligt forhold 
med det og skaberværket. Dette forhold forstyrredes vedvarende 
på grund af synden og døden. Vores verden er præget af lidelse og 
tårer, smerte og død.

I længslen efter en bedre verden har vi mennesker udmalet os 
mange paradiser, som vi gerne ville leve i. Således udgav for eksem-
pel den engelske forfatter James Hilton i 1933 sin bog Lost Horizon 
(Tabte horisonter), som senere også blev filmatiseret under samme 
navn. Filmen handler om et fly, der løber tør for brændstof og der-
for styrter ned i Himalayas snedækkede bjerge. Piloten omkommer 
ved styrtet. De få overlevende trækkes ud af vraget af en gruppe 
tibetanere, der fører dem ned til den paradisiske dal Shangri-La.  
Isoleret fra omverdenen øges befolkningens kærlighed og visdom, 
og indbyggerne lever et næsten udødeligt liv i glæde og harmoni.

Som dødelige mennesker længes vi efter sikkerhed for i dag og håb 
for i morgen. Den schweiziske teolog Emil Brunner formulerede det 
meget rammende:

”Hvad ilten er for lungerne, er håbet for meningen med den menne-
skelige eksistens. Tag ilten bort, så indtræder døden ved kvælning. 
Tag håbet bort, så oplever mennesket den åndenød, der kaldes for-
tvivlelse. Mængden af ilt afgør organismernes skæbne, mængden af 
håb afgør menneskets skæbne“ (Emil Brunner, Das Ewige als Zukunft 
der Gegenwart, Zürich 1965, 7).

I modsætning til det fiktive Shangri-La udspringer vores håb om 
det evige liv ikke af ”udspekulerede fabler“ (2 Pet 1,16). Det baseres 
på Guds troværdige løfter om en fuldkommen verden uden tårer, 
smerte og død. Dette kostbare løfte motiverede den kristne menig-
hed på apostlenes tid og gennem alle århundreder derefter. Løftet 
giver vores liv mening og mål, gør det muligt at se fremtiden i møde 
med tillid og forsikrer os om, at alle, der er døde i Kristus, står op til 
evigt liv.
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INTRODUKTION TIL 4. KVARTAL 2022

Dette studiemateriale indeholder to hovedemner. Det ene omhand-
ler syndens, dødelighedens og dødens årsag og deres ubønhørlige 
realitet. Det andet drejer sig om Guds plan med at genindsætte ver-
den i dens oprindelige og fuldkomne tilstand og ved opstandelsen 
at føre den til evigt liv. Vi behøver ikke at frygte døden, for Kristus er 
død for os og har overvundet dødens magt. Det giver os håb hinsi-
des døden.

Samlet oversigt:
Tema 1-5 Håb i Det Gamle Testamente
Tema 6-10 Håb i Det Nye Testamente
Tema 11-14 Det kristne håb

TYSKE BIBELOVERSÆTTELSER
BB = BasisBibel; EB = Elberfelder Bibel; EÜ = Einheitsübersetzung; GNB = Gute 
Nachricht Bibel; Hfa = Hoffnung für alle; NeÜ = Neue evangelist. Übersetzung;  
NG = Neue Genfer Übersetzung; NLB = Neues Leben Bibel; NZB = Neue Zürcher 
Bibel; SLT = Schlachter-Bibel 2000; SEB = Stuttgarter Erklärungsbibel
 
ANDRE FORKORTELSER
SAT = Stuttgarter Altes Testament; WStB = Wuppertaler Studienbibel
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UGEN 25. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2022

”Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans 
salvedes, for vore brødres anklager er styrtet, han, som dag og 
nat anklagede dem for Gud“ (Åb 12,10).

Ondskaben har ikke sin oprindelse i Gud. Den kunne opstå, fordi 
han gav sine skabninger friheden til at vælge Gud til eller fra – med 
alle deraf følgende konsekvenser.

Hvor kommer ondskaben fra? Der er blevet gjort mange forsøg på 
at besvare dette spørgsmål, og det har ført til mange forskellige 
svar. Har ondskaben eksisteret altid som en naturlig del af livet?  
Er den Guds dunkle side eller en ham jævnbyrdig modpart? Var  
ondskaben en del af Guds plan med denne verden, eller blev han 
selv overrasket over den? Og ifald Gud forudså den, hvorfor tillod 
han så ondskaben (så længe)?

I den græske mytologi begyndte ondskaben, da Pandora af nysger-
righed åbnede en forseglet æske, hvorefter al verdens ondskab slap 
ud af den – men hvordan kom den ind i æsken? Ifølge Bibelen kom 
ondskaben på grund af denne verdens frister (1 Mos 3). Men var 
slangen ikke også en af Guds skabninger? Hvordan kunne ondskab 
og synd i det hele taget opstå i universet? 

Giver Bibelen svar på disse spørgsmål? Vi får se …

Søndag Frihed – kærlighedens fundament 1 Joh 4,7-21
Mandag Stjernekrig Åb 12
Tirsdag Morgenstjernens fald Es 14,1-23
Onsdag Pragt bliver til aske Ez 28,1-19
Torsdag Ekskurs: Det ondes typologi
  – Lucifers ophøjelse og fald Es 14,12; Ez 28,14.16
Fredag Synd – uforklarlig og uden  
  begrundelse 1 Joh 1,5; Jak 1,17

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge Oprør i himlen
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SØNDAG 25. SEPTEMBER 2022

1 Joh 4,7-21

 

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 
 

 Refleksion

Videotip
(engelsk)
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Frihed – kærlighedens fundament

”Gud er kærlighed.“ Hvad siger det om hans skabende, frelsende 
og dømmende handlen? 

Hvilket forhold er der mellem guddommelig kærlighed og menne-
skelig frihed?

Kærlighed kan ikke være passiv. Den viser sig. Guds kærlighed er 
rettet indad og udad. Den viser sig i Faderen, Sønnens og Helligån-
dens indbyrdes relation og i måden, Gud omgås sine skabninger 
på. Alt det, Gud gør, er et udtryk for hans kærlighed. Det inkluderer 
skaberværket, frelsen og selv dommen. Gud kan derfor ikke være 
syndens ophav, da den er en direkte kontrast til hans inderste væ-
sen og karakter. 

Gud skabte universet af egen fri vilje for at give udtryk for sin kær-
lighed. Og han skabte os med evnen til at reagere på hans kærlighed 
af egen fri vilje og evnen til at dele den med andre. Forudsætningen 
for at kunne tage imod, pleje og give udtryk for kærlighed er frihed.

Ved at elske hinanden udtrykker vi vores glæde og taknemmelighed 
over Guds kærlighed. En sådan kærlighed, der har sin oprindelse 
i Gud, er det tydeligste bevis på, at Gud bliver i os og vi i ham. Op-
fordringen til at afspejle Guds kærlighed over for hinanden giver 
kun mening, når de skabninger, den er rettet imod, har friheden til 
at vælge at nære kærligheden og give den videre. Samtidig må vi 
gøre den bitre erfaring, at kærlighed ikke altid gengældes, og at den 
somme tider overses og endda misbruges. 

”Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle hans veje er rette, 
en trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen“ (5 Mos 32,4). 

”Husbondens folk kom så og spurgte: Herre, såede du ikke god sæd 
i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra? Han svarede: Det har en 
fjende gjort“ (Matt 13,27-28).

youtube.com/watch?v=LCWSAlimr8o

https://www.youtube.com/watch?v=LCWSAlimr8o
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Åb 12
 

 Forståelse

 

 

 

 
 

 

 Anvendelse
 

 Refleksion
 

Stjernekrig

Hvem er hovedaktørerne i denne konflikt? Hvad drejer den sig 
om? Hvornår og hvor blev krigens udfald afgjort? 

I hvor høj grad er vi den dag i dag stadig berørt direkte eller  
indirekte?

Visionen er tredelt: I første del truer dragen kvinden, der føder et 
barn, som bortrykkes til himlen, mens hun finder ly i ørkenen (v. 
1-6). I anden del kæmper dragen i himlen mod Michael, der kaster 
ham og hans engle (stjerner) til jorden (v. 7-12). I tredje del forfølger 
dragen forgæves kvinden i ørkenen og forsøger til sidst i sin vrede 
at sluge hendes øvrige børn.

Tydningen sker allerede i visionen: Satan (= Djævelen, slangen) kæm-
per imod Kristus og besejres af ham. Sejren opnåedes ved Lammets 
blod og kommer nu Jesu brødre og søstre (kvindens øvrige børn) til 
gode, som takket være hans offer og deres vidnesbyrd sejrer selv i 
døden og som martyrer (se mere om kvindens identitet i Gal 4,26).

Allerede Jesus satte lighedstegn mellem dæmonernes detronisering 
(Luk 10,17-20), sin død på korset ( Joh 12,31-33) og Satans fald og 
udelukkelse fra himlen.

Kampen mellem godt og ondt, lys og mørke, Kristus og Satan er for 
længst afgjort, men ikke slut endnu. Den, der står på Kristi side og 
holder fast ved hans vidnesbyrd, behøver ikke hele tiden at holde 
udkig efter ondskaben, men kan glæde sig over Jesu sejr og modstå 
ondskaben ved hjælp af hans kraft.

”I sin store barmhjertighed bar Gud længe over med Lucifer. Han 
blev ikke afsat fra sin ophøjede stilling, da han begyndte at nære 
utilfredshed, eller da han fremsatte falske påstande over for de 
loyale engle. Han fik længe lov til at blive i himlen. Gang på gang fik 
han tilbudt tilgivelse, hvis han ville angre og bøje sig“ (Ellen White, 
Mod en bedre fremtid, DB 2012, s. 399).

Hvad siger det om Guds tålmodighed med syndere?

MANDAG 26. SEPTEMBER 2022
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Es 14,1-23

 
 

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

Morgenstjernen styrtes i dødsriget

Hvordan beskrives kontrasten mellem Babylons konges 
selvophøjelse og hans fald i poetisk form? 

Hvad siger sangen om syndens væsen? 

Hvad har det med mig at gøre?

Kontrasten mellem Jerusalem og Babylon går som en rød tråd gen-
nem hele Bibelen. På den ene side Salem henholdsvis Jerusalem, den 
tidsbegrænsede kongestad og evige Guds stad. På den anden side 
Babel henholdsvis Babylon, Guds og hans folks modstanderes magt-
område. Gud kaldte flere gange sit folk ud fra Babylon (1 Mos 11,31-
12,9; Ezra 2; Åb 14,8; 18,1-3.10).

Babylon er således et symbol på kræfter, der er i direkte opposi-
tion til Gud og hans herredømme. Kongen personificerer oprørsk 
stolthed og menneskelig arrogance. Nebukadnesar, hovedet af guld 
(Dan 2,37-38), havde således ladet opstille en statue af guld for at 
demonstrere, at hans rige ville bestå, og for at kræve sine under- 
såtters tilbedelse (Dan 3).

Es 13-23 indeholder domsord over Israels nabofolk. Først nævnes 
Babel (13-14). Es 14,3-21 beskriver ved hjælp af en spottesang og  
poetiske vendinger den brutale og ubarmhjertige konge af Babels 
fald. Den stolte konge, der ville stige mod himlen, hæve sin trone 
op over Guds stjerner og endda være den Allerhøjeste lig, styrtede 
i dødsriget, og hans pragt fik en brat ende. Den morgenstjerne, der 
engang lyste så klart, ligger nu i den dybeste afgrund, ormstukken 
og uden gravsted. Hovmod står for fald.

Synd kan defineres som overtrædelse af loven, som det at undlade 
at gøre det gode, som hovmod og som oprør mod Gud. Det, der er 
fælles for disse definitioner, er, at de ikke fører til det mål, som Gud 
har for sine skabninger: at leve i tillid til Guds kærlighed og godhed, 
at anerkende Skaberens storhed og sin egen begrænsning og vær-
dighed (Sl 8,6: ”lidt ringere end Gud“).

TIRSDAG 27. SEPTEMBER 2022
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Ez 28,1-19

 

 Forståelse

 

 

 
 

 Anvendelse

 

 

 

 Refleksion

Pragt bliver til aske

Hvad bygger fyrsten af Tyrus’ selvsikkerhed på? 

Hvordan adskiller sund selvtillid og selvværd sig fra overdreven 
selvcentrerethed og falsk selvsikkerhed? 

Hvilken rolle spiller magt, ejendom og succes i mit liv?

Tyrus var en rig, fønikisk havneby. Dens fæstning, der gik for at være 
uovervindelig, lå på en ø uden for byen. Dér følte fyrsten sig sikker. 
”Jeg er en gud. Jeg sidder på en gudetrone midt ude i havet“ (v. 2). 
Hvor Babylons hersker stoler på sin enorme magt, har den fønikiske 
konge tillid til sin fæstning. De er begge kendetegnet ved stolthed 
og indbildskhed, som de pralende bærer til skue ved at sætte sig 
selv på niveau med Gud. De glemmer, at de uanset deres magt, vis-
dom, rigdom og succes trods alt kun er mennesker. De styrtes begge 
i graven og dør. 

Versene 12-19 beskriver i form af en dødsklage den fønikiske konges 
endeligt. Igen udpensles den radikale modsætning mellem ”engang 
og nu“ i poetiske vendinger: I Eden / en salvet kerub / fuldkommen 
/ en gud / udadlelig … versus uret / vold / synd / forstødt / ødelagt / 
kastet til jorden …

Selvtillid og kendskab til egne evner, styrker (og svagheder) hører 
til en moden karakter. Men fokuseren på sit eget jeg kan føre til, at 
man bliver egocentrisk og får for høje tanker om sig selv. Årsagen 
til det kan paradoksalt nok være manglende selvværd, der udadtil 
giver sig udslag i en selvsikker optræden. 

Den, der baserer sin selvtillid på sig selv, tillader ikke sig selv at 
afsløre eller vise svaghed. Det fører til, at ”skinnet bedrager“. Den, 
der derimod baserer sit selvværd på Gud, er i stand til at anerkende 
egne fejl og begrænsninger og har ikke behov for at udstille egen 
intelligens, visdom eller fromme gerninger. 

”To onde ting har mit folk gjort: De har forladt mig, en kilde med  
levende vand, og de har udhugget cisterner, cisterner, der slår  
revner og ikke kan holde vand“ ( Jer 2,13). Hvilke cisterner har jeg 
kendskab til?

ONSDAG 28. SEPTEMBER 2022
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EKSKURS

 Es 14,12
Ez 28,14.16

 

 Forståelse
 

 
 

 

 

 

Ondskabens typologi  
– Lucifers ophøjelse og fald
Hvorfor blev Satan beskrevet som ”strålende morgenstjerne“ og 
”beskyttende kerub“? 

Hvilke konklusioner kan vi drage af denne analogi om det ondes 
ophav?

Udtrykket ”morgenstjerne“ var i antikken betegnelsen for planeten 
Venus. I den latinske bibeloversættelse, Vulgata, oversatte kirkefa-
deren Hieronimus (347-420) det hebraiske ord helel med ”lysbærer“ 
(lucifer). Dermed lagde han sig op ad Origenes’ (185-254) tolkning. 
Origenes var den første, der i Es 14 og Ez 28 (og i Livjatan i Job 40) så 
en beskrivelse af Satans hovmod og fald. Det var Tertullian (ca. 150-
ca. 230), der havde vist vejen, idet han mente, at Satan oprindeligt 
havde været den førende ærkeengel. Denne tolkning blev den frem-
herskende i middelalderen og eksisterer fremdeles i dag. 

De tidlige adventister tog Bibelen overvejende bogstaveligt, men 
de opdagede i disse vers en dybere mening. Begrebet Lucifer i King 
James-oversættelsen bekræftede dem i dette. Adventistkirkens 
bibelkommentar taler om ”Satans historie“ (ABC-E 4,675). ”Man bør 
dog være klar over, at forfatternes hovedanliggende i Ez 28 og Es 
14 ikke har været at skildre Lucifers (fald og) karakter før hans fald. 
Profeterne talte om Israels historiske fjender. Men det overnaturlige 
dukker op ‘per analogi’. De helt igennem menneskelige konger af 
Tyrus og Babylon beskrives med den stolthed og egoisme, som er 
syndens grundlæggende problem“ (George R. Knight, My Gripe with 
God, Washington, DC, 1990, 143, Anm. 3). 

I 2 Pet 1,19 kaldes Kristus phosphóros (lysbringer), hvilket ligner 
heosphóros (den, der kommer med morgenrøden) i Es 14,12 (LXX). 
Vulgata oversætter også 2 Pet 1,19 med lucifer (”indtil … morgen-
stjernen (lucifer) stiger op i jeres hjerter“) som en betegnelse for en 
egenskab hos Kristus, ikke som et egennavn. Esajas’ og Ezekiels be-
skrivelser har heller ingen individuelle træk. De tegner derimod et 
billede af selvovervurderingens konsekvenser. 

”Hjertets hovmod“ kendetegner også Satan, Guds modstander 
og de brødres anklager, hvis ”uddrivelse“ fra himlen er beskrevet 
i Det Nye Testamente. Satan fik frataget sin magt ved evangeliets 
kraftfulde forkyndelse og ved korset (Luk 10,18; Joh 12,31; Åb 12,7-
10). Det var forvarsler på hans endegyldige udslettelse (Åb 20,1-10).

TORSDAG 29. SEPTEMBER 2022
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 1 Joh 1,5
Jak 1,17

 Forståelse
 

 Resumé

Egne tanker

Synd – uforklarlig og uden  
begrundelse
Hvorfor er Gud ikke ondskabens ophav? 

”Alle gode gaver de kommer ovenned.“  
Hvad betyder denne sætning for ugens emne?

”Synd er en mystisk, uforklarlig ting. Der er ingen begrundelse for 
dens eksistens, og at forsøge at forklare den ville være ensbety-
dende med at retfærdiggøre den. Synden kom ind i et fuldkomment 
univers. Og det viste sig som fuldstændig forkert og utilgiveligt“  
(Ellen White, Die Engel, Lüneburg 1997, 259). 

”Lige fra begyndelsen vidste Gud og Kristus besked om Satans fra-
fald og om menneskets fald på grund af den frafaldnes vildledende 
påvirkning. Gud havde ikke bestemt, at synden skulle være til, men 
han forudså dens eksistens og traf forberedelser til at imødegå den“ 
(Ellen White, Jesu liv, DB 2013, s. 14).

Det ondes oprindelse og væsen er et mysterium, som ingen kan for-
klare til fulde. Ondskaben tog sin begyndelse for meget længe siden 
som et oprør i himlen. Den oplevede sit endelige nederlag ved Jesu 
sejr på korset, og til sidst vil den være helt og aldeles udslettet.

FREDAG 30. SEPTEMBER 2022
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1

2

3

 

4

5

6

Spørgsmål til drøftelse

Hvem er ansvarlig for ondskaben, og hvor stammer den  
oprindeligt fra?

Hvad er det vigtige i disse spørgsmål? Hvilke svar kender I?

  1 Joh 4,16-21
Hvad siger disse vers om Guds relation til sit skaberværk og til os 
mennesker? Hvad vil være en passende reaktion på det?  

Hvilken rolle spiller vores frihed i den forbindelse?  

Hvor får ondskaben adgang til at ødelægge vores relation til Gud 
og andre mennesker?

  Åb 12,10-12
Hvad siger sejrssalmen om  
1) udfaldet af Guds og Satans kamp,  
2) det afgørende øjeblik i konfrontationen,  
3) dets betydning for os og  
4) den resterende tid før enden på oprøret?

  Es 14,12-15; Ez 28,14-17
Hvad er fælles for de to konger? 

Hvad siger de to salmer om, hvordan ondskab under ”optimale“ 
omstændigheder kan opstå og komme til udtryk i form af oprør, 
hovmod og stolthed?

Hvad antyder spottesangen vedrørende Babylons konge og døds-
klagen over Tyrus’ fyrste med hensyn til Satans fald i himlen og 
”ondskabens mysterium“?  

Hvordan vil I besvare spørgsmålet om det ondes oprindelse med 
kun én sætning? (Lad alle få mulighed for at svare.)

DIALOG TIL SABBATTEN 1. OKTOBER 2022
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UGEN 2.-8. OKTOBER 2022

”Og Gud Herren sagde: ‘Nu er mennesket blevet som en af os og 
kan kende godt og ondt’“ (1 Mos 3,22).

Skaberværket er ikke noget marionetteater, men et rum for liv, hvor 
der sker meget, som kan overraske mennesker – og sågar Gud (?)

Den bibelske urhistorie (1 Mos 1-11) handler om, hvordan men-
nesker og deres medskabninger opstår og indtager deres plads i 
verden – i sandhed paradisiske tilstande. Men den orden ødelægges 
– som et tårn af træklodser, der er opbygget med kærlighed klods 
for klods, men begynder at skælve, når væsentlige byggeelementer 
fjernes. I 1 Mos 3 berettes om den successive nedbrydning af men-
neskets fire vigtigste relationsniveauer:
 
1 forholdet mellem menneske og Gud
2 menneskets forhold til sig selv
3 forholdet mennesker imellem
4 forholdet mellem menneske og skaberværk

Det gør fortællingen om det tabte Paradis til både en tragisk historie 
om fremmedgørelse og til en udviklingshistorie med åben udgang.

Søndag Dialogen 1 Mos 3,1-5
Mandag Fristelsen 1 Mos 3,6
Tirsdag Kundskaben 1 Mos 3,7-8
Onsdag Spørgsmålet 1 Mos 3,9-13
Torsdag Konsekvenserne 1 Mos 3,14-19
Fredag Udvisningen 1 Mos 3,20-24

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

2. 2. ugeuge Vedvarende forstyrrelser 
i forholdet
Første Mosebog 3
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SØNDAG 2. OKTOBER 2022

1 Mos 3,1-5

 

 

 Forståelse

 

 

 
 

 Refleksion

15

Dialogen

Hvordan manipulerer slangen samtalen? 

Hvor farlige er halve sandheder?

Hvordan lykkes det mig at afsløre halve sandheder?

Slangen, som der fortælles om her, er et af de dyr, der skabtes af 
Gud (2,19). I mange kulturer beskrives slangen ofte som klog eller 
omtales i visdomskontekster som snild (Matt 10,16). Samtidig har 
slangen altid haft noget specielt over sig – noget fremmedartet, 
uhyggeligt og hemmelighedsfuldt. Slangens bid har ikke til formål 
at såre offeret, men injicere en giftdråbe. I denne fortælling virker 
slangens ord som gift. Der siges intet om motivationen – hvorfor 
den ønsker at friste menneskeparret til at nyde frugten.

Slangen åbner den første teologiske samtale om Gud med et 
spørgsmål: ”Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i ha-
ven?“ (v. 1). Og med netop dette første uskyldige spørgsmål i verden 
indtræder det onde på valen, fordi det indeholder en fuldstændig 
forvanskning af Guds ord. Det konkluderer et fuldkomment over-
drevet krav af den næsten undtagelsesløse frigivelse af alle træer 
(2,16-17). Kvinden korrigerer denne forvanskning ved med egne 
ord at gengive Guds ord. Derved ændrer hun formuleringen på den 
måde, at hun erklærer træet for tabu (v. 3). Dette skaber en situa-
tion, hvor slangen kan undergrave forholdet mellem Gud og kvin-
den. Slangen spørger ikke mere, men påstår at kende Gud bedre 
og tillægger Gud hensigter præget af misundelse. Den drager Guds 
udsagn i tvivl og formulerer sine egne løfter (v. 4-5).

”Halve sandheder er ikke sandheder til halv pris, men løgne  
forklædt som faktatjek“ (Ulrich Bröckling, ty. sociolog og forfatter, 
*1959).
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1 Mos 3,6
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Fristelsen

Hvad tænker kvinden mon, da hun griber efter frugten?

Hvor føler jeg mig begrænset af Gud, og hvor udvider han mine 
muligheders horisont?

Der kommer ikke flere ord til opfordring og ikke flere svar. Samtalen 
er slut. Slangen træder tilbage og menneskene efterlades alene. 
Det er en ordløs scene, hvor menneskene eftertænksomt står foran 
træet og så træffer deres beslutning.

Alle havens træer er en fryd for øjet og gode at spise af (2,9). Det 
særlige ved kundskabens træ er, at det ikke blot er legemlig føde  
og lover sanselig nydelse, men også er fristende, fordi det giver 
”indsigt“. Det er det, der ligefrem trækker kvinden til træet – hun 
begærer indsigt. Mennesker er ikke bare sociale væsner (2,18), de 
søger også efter erkendelse. Tiltrukket af træets tillokkelse afviser 
de Guds advarsel og rækker ud efter frugten. ”Godt og ondt“ (v. 5) 
skal her ikke nødvendigvis forstås moralsk. Det tjener også som 
omskrivelse af ”alt“, hvormed der hentydes til en viden, der med- 
fører uafhængighed af Gud.

”Den, der aldrig afprøver sine grænser, vil hurtigt nå sine grænser“ 
(Lothar Hüther, smed, konstruktør og ty. forfatter, *1965). Grænse- 
erfaringer skal der til, for at man kan udvikle sig og øge sin selvsik-
kerhed ved for eksempel at udøve en ny sportsgren eller lære et 
sprog. Alligevel findes der også grænser og regler for, at en fredelig 
sameksistens er mulig. Jesus siger: ”Derfor: Alt, hvad I vil, at menne-
sker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem“ (Matt 7,12).

Hvordan påvirker kundskaben om godt og ondt os stadig i dag?

MANDAG 3. OKTOBER 2022
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1 Mos 3,7-8
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 Anvendelse
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Kundskaben

Hvilke konsekvenser medfører det, når der rækkes ud efter  
frugten?

Hvordan takler jeg egne forseelser?
 
Som forudsagt af slangen, åbnes menneskeparrets øjne. Men i ste-
det for ”Guds kundskab“, som de håbede på at få, ser mennesket 
kun sig selv, som det er: nøgent.

”Formuleringen i v. 7 viser – hen over slangens ord – tilbage til 2,25. 
For anden og sidste gang omtales parret udtrykkeligt som ‘de’.  
Grebet efter den forbudne frugt og dets konsekvenser er den sidste 
gerning og den sidste oplevelse i ubrudt enhed. I det videre forløb 
bliver de mere og mere til individer, som handler på egne vegne. 
Kundskaben om deres nøgenhed fører til, at begge syer et lænde-
klæde af figenblade til sig selv. Da nøgenheden endnu ikke var no-
gen grund for det uvidende menneskepar til at skamme sig over for 
hinanden, så har denne første menneskelige handling til formål at 
unddrage sig den andens blik for ikke værgeløst at udsætte sig for 
den anden. I endnu højere grad tør mennesker, der er blevet bevid-
ste om sig selv, ikke længere se Gud i øjnene og gemmer sig derfor 
for ham (v. 8)“ ( Jan Christian Gertz, Das erste Buch Mose, Göttingen 
2018, 135).

Der sker forseelser hele tiden og overalt. De fleste mennesker 
ønsker ikke at vedgå deres forseelser, og på den måde tilsløres og 
benægtes de alt for tit. Den, der derimod vedgår over for sig selv 
og andre, at man har gjort noget forkert, er godt på vej til at lære af 
sine fejl i fremtiden. Vi behøver heller ikke at gemme os med vores 
forseelser for Gud.

”Den største fejl, man kan lave i sit liv, er altid at være bange for at 
lave en fejl“ (Dietrich Bonhoeffer).

TIRSDAG 4. OKTOBER 2022
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1 Mos 3,9-13
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Spørgsmålet

Hvordan skildres Guds reaktion, og hvad tydeliggøres hos  
mennesket?

Hvordan lykkes det mig at tage ansvar for mine handlinger?
 
Det første spørgsmål Gud retter til mennesket lyder: ”Hvor er du?“ 
(v. 9).

Menneskets svar viser i hvilke vanskeligheder, det er kommet ud i 
på grund af dets nyerhvervede kundskab (v. 10). Når skammen er 
signalet til en forstyrrelse i forholdet til sig selv og til det andet men-
neske, er angsten for Gud tegnet på et sammenbrud i dets forhold 
til Skaberen.

Gud retter sit spørgsmål til mennesket som et moralsk og ansvarligt 
væsen. Hans spørgsmål åbner helt klart muligheden for at tage an-
svar for egne handlinger. Men menneskene er netop ikke parat til at 
gøre dette: Adam tager ikke ansvar for sin handlen, men vælter den 
over på Eva og prøver ovenikøbet at gøre Gud ansvarlig for hendes 
forseelse (v. 12). Eva på sin side viser bort fra sig selv og hen til slan-
gen og stiller sig selv hen som et offer for et komplot (v. 13).

Dermed slutter denne lille analyse af karakterer. Det bliver tydeligt, 
at den i fællesskab begåede gerning ikke fører til et nært forhold, 
men til adskillelse og ensomhed. Den nyerhvervede kundskab gør 
ikke menneskets liv enklere, men væsentligt mere kompliceret. De 
ser begyndelsen af en lang vej, der skal føre til ansvarlig omgang 
med livet. Her slutter menneskenes historie i Guds Have.

”Hvem er ansvarlig for dette?“ Dette spørgsmål kan i visse situatio-
ner frembringe sved på panden. At tage ansvar er betydelig sværere 
end kun at have det. At tage ansvar betyder også altid at indse sine 
egne fejl, finde løsninger og derved modnes.

”Vi er ikke blot ansvarlig for det, vi gør, men også for det, vi ikke gør“ 
(Molière).

ONSDAG 5. OKTOBER 2022
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 1 Mos 3,14-19
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Konsekvenserne

Hvordan beskriver teksten konsekvenserne af at kappe  
forbindelsen til Gud?

Hvad giver mig styrke til at udholde verdens dilemmaer?

Fortællingen når sit klimaks med den fuldendte løsrivelse fra Gud. 
Det forklares nu, hvorfor den verden, vi lever i, er, som den er – en 
verden med naturlige trusler mod mennesket (v. 15), en verden, 
hvor børn fødes i smerte (v. 16), en verden der kræver hårdt arbejde 
af mennesket (v. 17), en verden af ælde og død (v. 19).

Vores verden er kontrastfyldt. Livet rummer både glæde og mod-
gang. Forholdet mellem mand og kvinde er ofte bestemt af gensidig 
hengivenhed og en ensidig magtfordeling. At dyrke jorden sikrer 
menneskets levebrød, men kræver hårdt og ofte forgæves arbejde. 
Arbejdet på marken bliver et udtryk for splittelsen mellem menne-
ske og natur. Livet er dyrebart, men begrænset. Mennesket lever 
mellem forbandelse og løfte, godt og ondt, nydelse og lidelse –  
men det lever foran Gud, Skaberen. Det lever som et menneske i 
dilemma.

”Mellem himmel og jord er der en splid
og kamp mellem lys og mørke i denne mellemtid ...
Mellem himmel og jord lider vi i splid 
med hinanden på vej til dig i denne mellemtid ...
Midt i denne verden, men ikke af denne verden,
hører vi til dig og alligevel er vi her stadig“ (ghs 276).

Vi lever i ”mellemtiden“. Gud opfordrer os til at have tillid til sine  
løfter og få styrke til livet derfra.

”Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal 
være hans folk, og Gud vil selv være hos dem“ (Åb 21,3).

TORSDAG 6. OKTOBER 2022
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1 Mos 3,20-24
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Udvisningen

Hvordan beskrives Gud i de sidste sætninger af fortællingen?

”Mennesket, der ønskede at blive Gud lig (3,5), får vist sine grænser, 
men Gud forbliver omsorgsfuld over for det: han udstyrer selv  
mennesket, så det kan overleve det barske liv, der nu venter det ... 
Mennesket har fået kundskab, der på en vis måde gør det uafhæn-
gigt i forhold til Gud. Gud under mennesket 'evigt liv'; men som  
dets tilstand er nu, har mennesket ikke gavn af at gøre brug af det“ 
(SEB 14).

Gud sender menneskene bort, så de ikke for evigt skal forblive i 
den nye adsplittelse. Mennesket forlader paradiset med Guds gode 
gaver og går sin bestemmelse i møde, nemlig at dyrke jorden og 
opfylde den.
 
For retten til at være autonom og kunne bestemme selv, har  
mennesket givet afkald på meget. 1 Mos 3 viser, at Gud også følger 
menneskene ad denne vej, men gør det også klart, at et andet liv 
var og er muligt.

FREDAG 7. OKTOBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Første Mosebog 3 står ikke ved Bibelens slutning, men ved  
begyndelsen. Derfor er Gud heller ikke ved vejs ende med os  
mennesker.

Hvad udleder I af dette udsagn?

  1 Mos 3,1-5
Hvordan begynder mennesket at vende sig fra Gud? 

Er Gud den generøse skaber eller den kontrollerende smålige 
boss? 

Hvilket gudsbillede formidler de første kapitler af Første  
Mosebog?

  1 Mos 3,6-8
Hvad sker der med et menneske, der stræber efter kundskab og 
viden? 

Hvad mener I om den menneskelige trang til viden og erkendelse? 
Hvor ligger chancerne og farerne?

  1 Mos 3,9-13
Hvad åbenbarer dette skriftsted om os mennesker? 
Hvorfor er det så svært at tage ansvar for egne forseelser?

  1 Mos 3,14-19
1 Mos 3 lyder som forbandelse og straf, men drejer det sig ikke 
også om bevarelse og opretholdelse? 

Hvad ser I mest af her?

  1 Mos 3,20-24
Afslutter Gud sit forhold til menneskeheden eller går han med 
den på dens vej?

Hvordan opfatter I beskrivelsen af uddrivelsen af paradiset?

DIALOG TIL SABBATTEN 8. OKTOBER 2022
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UGEN 9.-15. OKTOBER 2022

”Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i 
hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen“ (1 Mos 2,7).

Mennesket er et holistisk væsen. De forskellige dele af dets til- 
værelse eksisterer ikke uafhængigt af hinanden.

Hvad gør en appelsin til en appelsin? Er det skallen, som om vin- 
teren kan sprede duft i stuen? Er det frugtkødet, der giver appel- 
sinen dens specielle konsistens? Eller saften med dens intense 
smag, når den er nypresset? Er det kernerne, der kan blive til nye 
appelsintræer? Og når en appelsin rådner, er der så dele af den,  
der forskånes?

Der er en spænding mellem det, som Gud sagde (du skal dø, 1 Mos 
2,17), og det, som slangen påstod (vist skal I ikke dø, 1 Mos 3,4). En 
tydelig kontrast. Alligevel er der nogle, der tror, at denne spænding 
kan elimineres, hvis mennesket deles i to: et dødeligt legeme og en 
udødelig sjæl. Spørgsmålet om, hvad der sker med mennesket efter 
døden, vækker store forhåbninger og stor frygt. Svaret vil under alle 
omstændigheder gå hånd i hånd med en tilsvarende livsførelse.  
Diskussionens kerne er spørgsmålet om menneskets væsen: Hvad 
gør et menneske til et menneske?

Søndag ”En levende sjæl“ 1 Mos 1,24-27; 2,7
Mandag ”Den, der synder, skal dø“ Ez 18,4.20; Matt 10,28
Tirsdag ”Livsånden vender tilbage til Gud“ 1 Mos 2,7; Præd 12,1-7
Onsdag ”De døde ved ingenting“ Præd 9,5-10; Sl 115,17
Torsdag Den dybere konflikt Gal 5,16-24
Fredag Et vidne om liv og død ApG 10,37-43

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

3. 3. ugeuge ”Hvad er et menneske?“
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SØNDAG 9. OKTOBER 2022

1 Mos 1,24-27
1 Mos 2,7
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”En levende sjæl“

Hvilken forskel er der på mennesker og dyr? 

Hvordan ses gudsbilledligheden stadig den dag i dag?

Gud formede både landdyrene og menneskene af jord. Han velsig-
nede både mennesker og dyr. De skulle formere sig. Menneskets 
skabelse er dog enestående på flere punkter:

• Gud blæste livsånde i den livløse jordmasse, næsten som med et 
kys. Således blev mennesket levende

• Mennesket er skabt af fællesskabets Gud (”Lad os … “) med hen-
blik på fællesskab.

• Alle mennesker er af samme art, nemlig …

• Guds billede, gudslignende (1 Mos 5,1-3; Sl 8,5-9; sml. ApG 17,26) 
og er bestemt til at drage omsorg for skaberværket.

Gud gjorde mennesket til en levende sjæl. Her betyder ordet ”sjæl“ 
det hele menneske. Det har også andre betydninger i Bibelen: liv (1 
Mos 9,4), menneskets indre (Matt 11,29), evigt liv (Matt 16,16), hjerte 
og sind (ApG 4,32) m.m. Intetsteds er der tale om, at sjælen er en 
selvstændig substans i et menneskes krop. Den er altid en af flere 
dimensioner. Gud giver mennesket ret til beskyttelse af dets legem-
lige-sjælelige liv, fordi det er skabt i hans billede (1 Mos 9,6).

Mange biologer opfatter mennesket som et intelligent dyr, der har 
været bedst til at tilpasse sig levevilkårene. Den komplekse sociale 
adfærd ser de som et udtryk for et socialt instinkt, der sikrer, at 
egne gener videreføres til næste generation. Set med Bibelens øjne 
undervurderes mennesket derved stærkt. Gud ophøjede klart men-
nesket over dyrene. Men dyrene undervurderes også tit. Ligesom 
menneskene er de ”levende væsener“ (1 Mos 1,30), der har værdig-
hed og værdi i Guds øjne (Ordsp 12,10).
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Ez 18,4.20
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”Den, der synder, skal dø“

Hvilken sammenhæng er der mellem synd og død? 

Hvor i et menneske befinder synden sig?

Israelitterne beklagede sig hos Ezekiel over, at Gud havde handlet 
uretfærdigt, da han gik i rette med dem og lod dem føre i eksil til  
Babylon. Gud gjorde det klart, at alle sjæle [1992-oversættelsen  
siger ”mennesker“], der synder, er ansvarlige over for Gud. Intet 
henholdsvis ingen, der er ramt af synd, kan leve evigt, men må  
visselig dø. 

Jesus taler om, at legeme og sjæl kommer for dommen. Til forskel fra 
mennesker, der kan slå det jordiske liv (legemet) ihjel, kan Gud også 
udslette det evige liv (sjælen). I såvel liv som død er der tale  
om det hele menneske. Teksten taler ikke om at skille menneskets 
dødelige legeme fra en udødelig sjæl.

Syndens konsekvenser kan mærkes i alle dimensioner af den men-
neskelige eksistens: legemligt gennem sygdom og aldring, psykisk 
gennem angst og skam, mentalt gennem onde tanker og planer,  
socialt gennem ligegyldighed og splittelse og åndeligt, idet Gud  
negligeres. Dette fører alt sammen til syvende og sidst til død.

Vi kan altså ikke placere synden i et bestemt område af den menne-
skelige eksistens, så for eksempel legemet skulle være specielt syn-
digt og ånden specielt guddommelig. At vi ligner Gud, er ikke gået 
tabt. Synden har ganske vist medført et fortegnet billede, men på 
trods af synden har mennesket i sin helhed lighed med Gud.

MANDAG 10. OKTOBER 2022
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1 Mos 2,7
Præd 12,1-7
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”Livsånden vender tilbage til Gud“

Hvilke billeder benytter Prædikeren til at beskrive aldring og død? 

Hvad kan i lyset af døden give stabilitet og tryghed?

Prædikerens Bog beskriver, hvordan mennesker skridt for skridt 
bliver ældre og svagere og uundgåeligt nærmer sig døden. De poeti-
ske billeder er ikke en systematisk beskrivelse af menneskets natur. 
Men symbolerne for døden er entydige: snoren brister, skålen rev-
ner, krukken knuses, og hjulet bryder sammen (v. 6). Med andre ord: 
Døden sætter en stopper for alle funktioner.

Præd 12,7 minder om menneskets skabelse beskrevet i omvendt 
rækkefølge. Sjælen er ikke en selvstændig substans, der lever videre 
efter døden. Den er udtryk for Guds livsånde, der gør/gjorde men-
nesket levende. Menneskene kan ikke frit disponere over livet. Det 
ligger i Guds hånd (sml. Sl 104,29-30). Derfor formaner Prædikeren: 
”Husk på din skaber i ungdommens dage“ (v. 1), hvilket vil sige: ”før 
det er for sent“.

Døden sønderriver livet radikalt. Guds skaberværk forgår, støv 
bliver til støv igen. Men Prædikeren åbner også for den synsvinkel, 
at ånd går tilbage til ånd, livet vender tilbage til den, der er livets 
ophav. Fordi vores liv er i Guds hænder, kan vi betro ham alt, også 
vores livs afslutning. Livet ender med døden, men ånden, den gud-
dommelige livskraft, vender tilbage til Ham. Den går ikke tabt. Gud, 
Skaberen, kan bringe livet tilbage. Derfor kan vi også sige i lyset af 
døden: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd“ (Luk 23,46; sml. 
ApG 7,59).

Man siger tit, at døden er en del af livet. Men Bibelen siger derimod: 
”Som den sidste fjende tilintetgøres døden“ (1 Kor 15,26). Hvilken af 
de to synsvinkler er mest positiv?

TIRSDAG 11. OKTOBER 2022
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Præd 9,5-10
Sl 115,17
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”De døde ved ingenting“

Hvilke funktioner findes ikke længere i døden?  
Hvilken værdi får livet set ud fra dette perspektiv?

Den bibelske visdomslitteratur beskæftiger sig en del med ”her og 
nu“. Forfatterne er enige om, at et menneske kun kan leve, så længe 
det er i live. Når det dør, mister det alle kompetencer – såvel emo-
tionelle som mentale. I ”dødsriget“ – og dermed menes tilstanden i 
døden – findes der ikke længere nogen form for bevidsthed. Derfor 
er det bedst for et menneske at nyde livet fuldt ud. 

Der findes forskellige forestillinger om, hvad der sker efter døden. 
Ifølge en opinionsundersøgelse vedrørende dette emne, foretaget 
i Tyskland i 2016, tror unge voksne overvejende på en form for liv 
efter døden, det være sig en hinsidig eksistens som ”ånd-sjæl“ i him-
len eller helvede eller som et genfødt, nyt levevæsen. Jo ældre de 
adspurgte personer er, jo mere tror de på, at der ikke er noget efter 
døden, eller de svarer, at de ikke kan sige noget om det. 

kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/danskerne-tror-mere-paa-liv- 
efter-doeden-end-paajesu-opstandelse

For mange mennesker indebærer troen på, at man lever videre 
efter døden, en gevaldig trøst, idet de døde fortsat er nær hos de 
efterladte og har omsorg for dem. Man opretter en forbindelse til 
dem ved at påkalde de døde. Mange tror, at de efter deres død er i 
Guds umiddelbare nærhed.

Men troen på udødelighed indebærer også farer. ”Ånd-sjælene“ 
holder øje med alt og skal tilfredsstilles. Også troen på en genfødsel 
medfører et øget præstationspres, fordi genfødslens kvalitet afhæn-
ger af ens egen karma. Den, der ikke anser sig selv for god nok til at 
komme i himlen, må se i øjnene, at hans/hendes ”ånd-sjæl“ ender i 
helvedes evige ild efter døden – hvor skræmmende!

Det bibelske perspektiv sætter mennesket fri til at leve et menings-
fyldt liv i Guds hånd – på trods af dets dødelighed.

ONSDAG 12. OKTOBER 2022

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/danskerne-tror-mere-paa-liv-efter-doeden-end-paajesu-ops
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/danskerne-tror-mere-paa-liv-efter-doeden-end-paajesu-ops
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 Gal 5,16-24

 
 Forståelse

 

 
 

 

 Anvendelse

 

 

Den dybere konflikt

Hvori ligger spændingen mellem ”kød“ og ’”ånd“? 
Hvordan kan man holde denne spænding ud og overvinde den?

Paulus tænker her sandsynligvis på den filosofiske strømning  
gnosticismen, der begyndte at spire på hans tid. De såkaldte gnosti-
kere søgte frelsen i den erkendelse, at legemet indeholder en del af 
den guddommelige ånd, som efter døden slippes fri og igen smelter 
sammen med det guddommelige. Legemet er ondt, ånden er god. 

Paulus understreger derimod, at mennesket ikke befries fra sin  
legemlighed, men i sin legemlighed. Det menneskelige legeme  
skal ikke befries fra en åndelig del i mennesket. Det er derimod 
Guds ånd, der sætter mennesket fri til en ny, konkret og legemlig 
livsstil. Spændingen mellem godt og ondt eksisterer fortsat: Både 
det syndige kød og Guds frelsende ånd har indflydelse på det hele 
menneske.

Hvor spændingen mellem godt og ondt opløses ved at adskille le-
geme (ondt) og sjæl henholdsvis ånd (god), er to verdensfjendske 
livsstile udbredt:

1) Askese og afstandtagen til verden: Ånd-sjælen opprioriteres,  
hvorimod alt det jordisk-materielle tillægges mindre værdi.  
Kroppens følelser/behov opfattes som syndige (1 Tim 4,1-5).

2) Udskejelser: Da ånd-sjælen er udødelig og vil leve videre under 
alle omstændigheder, spiller det ikke nogen rolle, hvad der  
*sker med legemet. ”Alt er tilladt mig“ (1 Kor 6,12).

Den bibelske opfattelse forbinder Gud med verden. Åndeligt liv går 
hånd i hånd med den fysiske tilværelse. Alt er på grund af synden 
påvirket af det onde (Rom 8,22-24), og derfor vil Gud også gøre  
alting nyt (Åb 21,5). Den, der tror på den gode Skaber, kan værd-
sætte skaberværket på trods af synden. Hvis man nedvurderer 
visse dele af livet som ”verdslige“ – som for eksempel sanselig ny-
delse – afviser man, at Gud virker på disse områder og skubber  
dem blot endnu længere væk fra Gud. 

TORSDAG 13. OKTOBER 2022
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ApG 10,37-43
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Et vidne om liv og død

I hvor høj grad personificerer Jesus Kristus menneskets væsen,  
liv og død? Hvordan ser et holistisk menneskebillede ud? 

Jesus blev salvet med Helligånden (v. 38). Men han var et dødeligt 
menneske, og han blev virkelig slået ihjel (v. 39). Derefter genopstod 
han fra de døde – fysisk (v. 40-41). Den, der tror på ham, får synds-
forladelse (v. 43). Allerede ved at helbrede mennesker fysisk, viste 
Jesus, at han kan udfri mennesker af Djævelens magt (v. 38).

Jesu liv vidner om, at Guds ånd virker på mange måder. Hans død 
viser, at synd udslukker liv. Hans opstandelse peger frem imod, at 
han vil kalde de døde, der tilhører ham, frem igen, og de vil få et nyt 
legeme (1 Kor 15,51-52). I Jesus Kristus bevidnes det: Mennesket er 
helt – og ikke stykkevis og delt.

Mennesket er en levende sjæl. På grund af synden er det fuldstæn-
dig underlagt døden. Derfor har hele mennesket behov for frelse. 
Spændingen mellem godt og ondt elimineres ikke ved ensidigt at 
fornægte verden. Den kan udholdes i troen på frelsen gennem Jesus 
Kristus, indtil den er overvundet, når alting bliver nyt.

FREDAG 14. OKTOBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Helt – og ikke stykkevis og delt“. I hvilke livssituationer er dette 
princip på sin plads? Hvornår passer det bedre med ”dels-dels“?

  1 Mos 2,7
Hvilket menneskebillede og hvilket gudsbillede formidler dette 
vers? Hvad gør et menneske til et menneske?

  Præd 9,5-10
Hvad konkluderer Prædikeren ud fra dødens radikalitet? 
Mange tror (stadig) på en eller anden form for liv efter døden. 
Hvilke forestillinger om ”livet efter døden“ er I stødt på? Hvorfor 
tror mennesker på noget sådant?

  Gal 5,16-24
På hvilken måde kan man opleve såvel kødets som åndens magt 
på egen krop? Hvordan kan ånden få overtaget?

  Matt 10,28
Hvordan har I det med denne udtalelse fra Jesus? Under hvilke 
forudsætninger kan disse ord også være en opmuntring?

Hvordan kan vi styrke og afbalancere alle dimensioner af det at 
være menneske? – Skriv jeres tanker ned!

DIALOG TIL SABBATTEN 15. OKTOBER 2022

SIND KROP

SJÆL

DIG

ÅND
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UGEN 16.-22. OKOTOBER 2022

”Abraham troede på Gud, også da han blev sat på prøve og skulle 
ofre Isak til ham ... Han var overbevist om, at Gud kunne gøre de 
døde levende igen“ (Hebr 11,17.19, Bibelen 2020).

Det knapt nok udviklede håb om opstandelse i Det Gamle Testa-
mente er endnu ikke baseret på forståelsen af Messias' lidelse og 
opstandelse. Ikke desto mindre findes spiren til opstandelseshåbet 
her.

Præd 9,3-10 kan sammenfattes på følgende måde: Nyd dit forfæn-
gelige liv, mens du er i live, for når du først er død, er det hele forbi. 
Lignende tanker findes også andre steder i Det Gamle Testamente.  
Døden betyder at være adskilt fra Gud (Sl 88,6). Ingen påkaldes i  
døden (Sl 6,6), hvilket også er et tab for Gud, for en død kan ikke  
lovprise ham (Es 38,18). Hemans spørgsmål, om de døde opstår,  
forbliver ubesvaret (Sl 88,11).

På den anden side er der spredte vidnesbyrd om et håb på opstan-
delse. Spørgsmålet om, hvorvidt Skriften – Det Gamle Testamente 
– lærer om de dødes opstandelse, skærpes senere i striden mellem 
farisæerne og saddukæerne (ApG 23,8). 

I denne uge går vi på jagt efter vidnesbyrd om et gammeltestament-
ligt opstandelseshåb …

Søndag … hos Abraham Hebr 11,17-19
Mandag … hos Job Job 19,25-27
Tirsdag … hos Kora-sønnerne Sl 49
Onsdag … hos salmisten Sl 71
Torsdag … hos Esajas Es 26,13-19
Fredag … hos Daniel Dan 12,1-2

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Opstandelseshåb i  
Det Gamle Testamente
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SØNDAG 16. OKTOBER 2022

Hebr 11,17-19
 

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 
 

 Refleksion

31

… hos Abraham

Hvad bunder Abrahams håb i?

”Gud kan … “ – supplér denne sætning ud fra dit liv.

Beretningen i Det Gamle Testamente om Isaks ofring siger ikke et 
ord om et opstandelseshåb (1 Mos 22). Alligevel går Hebræerbre-
vets forfatter helt selvfølgelig ud fra, at Abraham havde denne for-
ventning. Tolkningen desangående går ud fra følgende: I forbindelse 
med striden mellem hans hustru Sara og hendes søn Isak og hans 
medhustru Hagar og hendes søn Ismael, lovede Gud Abraham, at 
pagtsløftet gjaldt Isak (1 Mos 21,12). Når nu Abraham skal ofre sin 
søn på Guds befaling, og Guds løfte samtidig skal gælde, at det ud-
valgte folk skal fremgå af Abrahams efterkommere, så findes der 
kun en løsning på denne modsætning – hans søns opstandelse. At 
Abraham får sin søn tilbage, ganske vist uden at skulle ofre ham, er 
på en måde for ham Isaks opstandelse. På denne måde tolker Det 
Nye Testamente tilbagevirkende den gammeltestamentlige begi-
venhed.

Mange ting forekommer os umulige og ulogiske. Således også of-
ringen af Abrahams søn, på hvem løftet om fremtiden hviler – samt 
tanken om en opstandelse. Ulogisk, fordi det ligger uden for vores 
fornuft og erfaring. Men det er netop, hvad Hebræerbrevet 11,1 
handler om: Tro ”er den sikre overbevisning om, at det, vi håber på, 
vil blive til virkelighed. Takket være troen ved vi, at det, som vi ikke 
kan se, er til“ (2020). Stillet over for et håbløst perspektiv sætter 
troen et ”Gud kan“.

”Når du har udelukket det umulige, så er det, der er tilbage, sandhe-
den, så usandsynlig den end er“ (Sir Arthur Conan Doyle).
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Job 19,25-27

 

 Forståelse

 

 

 

 
 

 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

… hos Job

Hvilket håb og hvilken vished bærer Job igennem lidelsen?

Hvilken trøst kan bekendelsen ”Jeg ved at min genløser lever“  
set med nytestamentlige øjne give?

Job er personificeringen af uendelige skæbneslag og overvældende 
lidelse. I Job 14,7-12 udtrykker han sin fortvivlelse og håbløshed. 
"Når et træ fældes, vokser det ud igen ... I modsætning til botanik-
kens verden har mennesket ikke et tilsvarende håb. Når det dør og 
lægges i graven ... er det væk ... Men et menneske er som vand, der 
fordamper; når det først er væk, kan det ikke genvindes. Døden er 
endelig. På dette tidspunkt nægtede Job med sit syn på tingene, at 
der fandtes en mulighed for en fysisk opstandelse“ (R.B. Zuck, The 
Bible Knowledge Commentary, Hiob, Wheaton 1985, Bd. 1, 735).

I modsætning til dette synes læseren lidt senere at blive præsenteret 
for en mere håbefuld Job, som tror på en opstandelse gennem sin 
løser (19,25-27). Faktisk ser Job dog ikke den kommende Messias i 
løseren, men derimod en guddommelig juridisk rådgiver, der beviser 
hans uskyld og symbolsk løfter ham op af støvet. Til sidst, skønt han 
er fuldstændig forslået, vil han stå foran Gud, men ikke længere som 
modstander eller fremmed. Job regner med en løser, i det mindste 
én, der vil retfærdiggøre ham. Intet menneske kan dog rette op på 
det, der er sket med ham. Nu er der kun Gud tilbage, selvom han i 
sin lidelse er blevet hans fjende (13,24; 33,10). Udsagnet ”Jeg ved, at 
min løser lever“ er et ramaskrig i oplevelsen af en uopløselig spæn-
ding og samtidig en klyngen sig til det eneste tænkelige håb.

Job håber på Gud, som går i forbøn for ham og har et håb parat til 
ham. Heri er han et eksempel for alle, der i tro bekender: ”Jeg ved, 
at min løser lever.“ Fyldt med denne tillid sagde Martha til Jesus: ”Ja, 
jeg ved, at han [Lazarus] skal opstå ved opstandelsen på den yderste 
dag“ ( Joh 11,24).

”Jeg ved at min genløser lever 
i Himlens høje sal, 
og støvets børn han nådig hæver 
fra jordens jammerdal“ 
(Adventistkirkens salmebog, 386,1).

MANDAG 17. OKTOBER 2022
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Sl 49

 
 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

 

 

… hos Kora-sønnerne

Hvad er de riges problem, der omtales her?

Hvilket råd og håb og hvilken trøst kan denne salme give?
 
I denne salme fortæller tekstforfatteren sin livserfaring til sangerne 
og lytterne. Han begynder med spørgsmålet: ”Hvorfor skal jeg 
frygte i onde dage, når bedrageres ondskab omringer mig? De sto-
ler på deres rigdom og praler af deres store formue“ (v. 6-7). I vers 
17 gentager han dette aspekt som en opfordring: ”Frygt ikke, når en 
mand er rig, når velstanden og rigdommen i hans hus vokser.“ Han 
ser de rige som modstandere, der mener at kunne købe og opnå alt 
med deres ejendom og penge.

I versene 13 og 21 når han frem til den samme konklusion: ”Men-
nesker, der har rigdom, skal ikke overleve, de ligner dyrene, der går 
til grunde.“ Når mennesket dør, kan det intet tage med sig (v. 18), 
selvom de lige nu kan glæde sig over velsignelserne (v. 19). For ”in-
gen kan dog købe en broder fri eller betale Gud løsepenge for ham“ 
(v. 8-10). Det er anderledes med de gudfrygtige. Gud vil løskøbe dem 
ud af dødsrigets magt (v.16). 
  
De, der kun lever for dagen i dag og ikke sørger for deres pension, 
kan beskyldes for kortsynethed, ligesom lejeren, der maler hen over 
skimmelsvamp på væggen. Der skal handles langsigtet, når det dre-
jer sig om klimakrisen og målet om at holde vores planet beboelig i 
fremtiden. Men det er ikke nok, hverken globalt eller personligt. Der 
skal tænkes videre – ud over generationer og jordens alder.

TIRSDAG 18. OKTOBER 2022
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Sl 71
 

 (v. 4)

 Forståelse

 

 

 
 

 Anvendelse

 

 

 

 Refleksion

… hos salmisten

Med hvilke ord beskriver salmisten sin nød?

”Men jeg bevarer …“ Hvad kæmper salmisten sig frem til på  
trods af sin nød?
 
Omgivet af fjender og falske anklager søger salmisten sikkerhed 
og håb hos Gud: ”Vær min tilflugts klippe, den borg, hvor jeg finder 
redning“ (v.3). ”Kast mig ikke bort, når jeg bliver gammel, forlad mig 
ikke, når kræfterne svigter“ (v. 9). ”Gud, hold dig ikke borte fra mig, 
min Gud, skynd dig til hjælp!“ (v. 12). Og så føjer han til: ”Du lod mig 
opleve store og hårde trængsler; giv mig livet på ny, løft mig op på 
ny fra jordens dyb!“ (v. 20).

Udtrykket fra jordens dyb kunne ordret forstås som en fremtidig 
legemlig opstandelse. Men i tekstsammenhængen er det nærlig-
gende, at det er en metaforisk beskrivelse af en nedtrykt sindstil-
stand og en udsigtsløs situation (sml. Sl 88,7 og 130,1). Det er tænke-
ligt, at ”det i første linje handler om en billedtale, som også lægger 
op til en fysisk opstandelse“ (Andrews Study Bible til Sl 71,20).

Oplevelser af lidelse udløser let tvivl om Guds nærvær. Igen og igen 
beder mennesker – ligesom salmisten – Gud om ikke at svigte dem. I 
vers 14 skifter stemningen pludselig. Selvom intet er ændret endnu, 
ser vi opad med tillid. Tilbederen priser og takker Gud og ved, at 
han vil hjælpe ham og gøre store ting.

Det, der er fatalt i nødsituationen, er tankerne, der ikke kun kredser 
om bekymringerne, men også antager, at Gud har svigtet os. Det er 
netop da, at bevidstheden om Guds nærvær er mere nødvendig end 
nogensinde.

”Jeg vil komme og lovsynge Gud Herrens vælde, jeg vil prise dig, kun 
du er retfærdig“ (v. 16).

ONSDAG 19. OKTOBER 2022
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 Es 26,13-19
 

(v. 18-19)
 

 Forståelse

 
 

 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

… hos Esajas

På hvilken måde beskrives folkets situation?

Hvordan kommer man i denne situation fra håbløshed til håb?

Israel føler sig som en død, der er underlagt den babylonske magt. 
Esajas ser i dette Guds irettesættelse. ”Tugtelsen beskrives med et 
drastisk billede. Indtil Israel accepterede sin dødstilstand, opførte 
det sig som en gravid, der bar på en stor byrde – byrden at skulle 
kaste det fremmede åg af sig … Gud gennemfører en stor plan i hi-
storien med sit folks liv. Livet er en opstandelse. Derfor var Israels 
dødstilstand i Guds øjne også kun en søvn. Hermed menes dog ikke 
i første omgang en opstandelse af de døde ved tidernes ende … 
men en historisk genrejsning af Israel“ (WStB, Jesaja, 368). Den håb-
løse menneskelige bekendelse ”vi kunne ikke skaffe landet frelse“  
(v. 18) står i modsætning til Guds løfte: ”Dine døde bliver levende“  
(v. 19). Gud genrejser sit folk midt i dets afmægtighed.

På lignende måde ser Ezekiel det. Han taler om Israel som en dø-
demark, som ved Guds livsånde bliver vakt til live igen (Ez 37,1-14). 
Men også her gælder følgende: ”I dette ligger der en væsentlig 
forløber til forestillingen om et individuelt liv, der kommer hinsides 
døden“ (Stuttgarter Altes Testament, Bd. 2, 1714).

Hvem ønsker sig ikke en bedre verden? Politiske partier lægger pla-
ner, industri og erhvervsliv udvikler nye teknologier, socialt engage-
rede støtter mennesker i deres behov. Skal alt dette være forgæves, 
i stil med ”Vi kan ikke hjælpe landet“? Nej, men at gøre vores syge 
verden hel igen er hinsides menneskelig formåen. Det er og bliver 
Guds værk.

”Bliver et og andet håb begravet her,  
hvad du, Herre, sagde, vil bestå for evigt“  
( Josef Butscher, ty. digter og blogger).

TORSDAG 20. OKTOBER 2022
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 Dan 12,1-2
 

 Forståelse
 

 Refleksion

Egne tanker

… hos Daniel

Hvordan beskrives ”den tid“? 

Hvilken energi udløser tanken om Jesu genkomst hos mig, når jeg 
ikke har det godt?

Ærkeenglen Mikael står ved Guds folks side (10,21; 12,1), kæmper 
mod Satan og vinder frelsen ( Jud 9; Åb 12,7-11; sml. Joh 12,31-33). 
Navnets betydning ”Hvem er som Gud?“ står for Kristus. Hans gud-
dommelige optræden udvirker frelsen for dem, som er indskrevet 
i bogen. Allerede David talte om, at ”alle dagene stod skrevet i din 
bog“ (Sl 139,16). Og udtrykket ”livets bog“, hvis eksistens alene alle-
rede antyder en opstandelse til evigt liv, var heller ikke fremmed for 
ham (Sl 69,29; sml. Åb 3,5). En gammeltestamentlig særegenhed ved 
denne skildring er omtalen af både en opvågnen til evigt liv og en 
opstandelse til forhånelse og evig afsky. Disse vers antyder således 
en alt genoprettende domsscene (sml. Dan 7,10).
 
”Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene“ (Luk 10,20).

FREDAG 21. OKTOBER 2022



37

 

1

2

3

 

4

5

6

Spørgsmål til drøftelse

På mange områder, for eksempel det teknologiske eller  
medicinske, fortsætter udviklingen hele tiden. Findes der også 
forandringer på området vedrørende den bibelske erkendelse? 

Hvad tænker I om Det Nye Testamentes videreudvikling i forhold 
til Det Gamle?

  Sl 71,1-5 og 18-23 (læs også vers 20 i andre (ældre og nye)  
oversættelser)
Hvor forskelligt kan disse vers læses og forstås? 
Hvor ligner ’nedslagen’ og ’død’ hinanden? 

På hvilken måde finder salmisten trøst i sin livssituation?

  Es 26,13-19
Folket befinder sig i en udsigtsløs situation. Udtrykket ”døde“ 
bliver brugt som billede. Hvad er tanken bag dette billede?  
Hvilken vished giver fornyet håb?

  Sl 49,6-16
Hvilken livsvisdom ønsker salmedigteren at give videre? 

Hvad er det tiltrækkende ved livet for dødelige mennesker? 

Hvad er det tiltrækkende ved livet med Gud?

  Dan 12,1-2
Hvilken trøst taler slutningen af Daniels Bog om?

Sove, vågne op, leve – hvor ligger forskellen eller ligheden for jer  
i den daglige opvågnen i sammenligning med opstandelsen på 
den yderste dag?

Hvor meget tænker I på opstandelsen i dagligdagen?

DIALOG TIL SABBATTEN 22. OKTOBER 2022
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UGEN 23.-29. OKTOBER 2022

”Jesus sagde til hende: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror 
på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror  
på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?“ ( Joh 11,25-26).

Gud har magt over liv og død. Han sprængte allerede dødens bånd 
før Jesu opstandelse. 

Philipp Mickenbecker havde talt åbent om sin kræftsygdom og  
sin tro på de sociale medier. Den 17. juni 2021 står 500 gæster ved 
den afdøde 23-åriges grav. Begivenheden ligner en fejring af livet. 
Gæsterne er klædt i lyse farver, de lovpriser og deler minder, der 
styrker deres tro. Nej, Philipp havde ikke tabt kampen mod syg- 
dommen. Han havde derimod vundet livet hos Gud. Kisten ned- 
sænkes, mens klokkerne ringer, men øjnene drages opad mod de 
500 balloner, der stiger til himmels.

I denne uge hører vi om syv begivenheder, hvor afdøde personer 
opvækkes henholdsvis genoplives. Det skete tidsmæssigt før Jesu 
død og opstandelse. Det, vi læser om, er ikke hverdagsagtige hæn-
delser. Det skal styrke det håb, vi har i Jesus Kristus. Vi skal også 
tale om, hvordan sørgende efterladte har det, og hvordan man kan 
støtte dem.

Søndag Moses 5 Mos 34; Judas 9; Luk 9,28-36
Mandag To drenge 1 Kong 17,8-24; 2 Kong 4,18-37
Tirsdag Den unge mand fra Nain Luk 7,11-17
Onsdag Jairus’ datter Luk 8,40-56
Torsdag Lazarus Joh 11
Fredag Manden i Elisas grav 2 Kong 13,20-21

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

5. 5. ugeuge Grund til håb allerede  
inden Jesu opstandelse
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SØNDAG 23. OKTOBER 2022

5 Mos 34
Judas 9

Luk 9,28-36

 Forståelse

 

 
 Anvendelse
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Moses

Hvad får vi at vide om Moses efter hans død? 

Hvor oplever jeg trøst og styrke i tunge øjeblikke?

Ingen har set Moses’ grav. Gud begravede ham i Moabs dal over 
for Bet-Peor (5 Mos 34,5-6). Ifølge Bibelen er Moses den første og 
den eneste navngivne person – ud over Jesus – der er opstået og 
nu sammen med Elias og Enok er hos Gud. Der findes ikke nogen 
bibelsk beretning om hans opstandelse. Senere viser Moses og Elias 
sig for Jesus for at trøste ham og give ham styrke til den forestående 
korsfæstelse. I alle andre tilfælde, hvor mennesker får nyt liv før 
Jesu opstandelse, kan man tale om genoplivning, idet menneskene 
efter endnu en periode dør igen. 

At være der for de sørgende: Man undlader tit at tale om den af-
døde, når man er sammen med en person, der sørger, fordi man 
føler sig usikker. Man ønsker ikke, at de pårørende skal mindes om 
deres smertelige tab. Men de tumler jo dagligt med disse smertelige 
tanker. På ét punkt kan man gøre den sørgende en stor tjeneste: i 
at samle minder. Man kan finde videoer og billeder frem og skrive 
oplevelser og historier ned, som man husker i forbindelse med den 
afdøde. 

Sorgprocesser kan tit strække sig over flere år. Særligt belastende 
for den efterladte er årsdagen for dødsfaldet. Det kan være en god 
ide at planlægge, om man vil tilbringe den første årsdag alene eller 
sammen med andre. Et telefonopkald på dagen kan også være en 
stor hjælp. 
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1 Kong 17,8-24

2 Kong 4,18-37

 

 Forståelse

 

 

 
 Anvendelse

 
 

 

 

 

To drenge

Hvordan tackler kvinderne deres sønners død? 

Hvorfor holder kvinden fra Shunem drengens død hemmelig  
for sin mand? 

Hvorfor er det særlig hårdt, når børn dør?

I den fønikiske by Zarpat får Elias husly hos en enke og hendes søn. 
Det er under tørken i Akabs og Isebels regeringstid. Enken deler sit 
og sønnens sidste måltid med Elias og oplever et under: melet og 
olien slipper ikke op i hele tørkeperioden.

Elisa oplever en rig kvindes gæstfrihed i Shunem. Hun og manden 
indretter et kammer til ham oppe på taget. Elisa taler med Gehazi 
om, hvordan han kan takke hende. Det barnløse par skal få en søn. 

Begge kvinder oplever det tragiske, at deres børn dør i en ung alder. 
I deres fortvivlelse henvender de sig til profeterne. Efter intens bøn 
giver Gud drengene livet tilbage.

At være der for de sørgende: På verdensplan anslår man, at der er 
cirka 23 mio. dødfødte børn årligt. Mange par er tynget af, at de ikke 
kan få børn. Hvordan kan man sætte sig ind i deres situation og rea-
gere på deres behov?

En mor, hvis barn døde i den 28. uge af graviditeten, skriver: ”Dybt i 
mit indre opfattede jeg hver eneste nyfødt som et slag i ansigtet. Og 
da der ikke var andre end mig selv og min mand, der havde set Wil-
lem … havde vores familier og venner ganske vist medfølelse, men 
der var ingen, der sørgede over Willem. Der var tit nogle, der sagde: 
‘Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan du må have det.’ Men jeg 
ville gerne have mødt forståelse, og samtidig vidste vi forældre jo 
ikke engang, hvem vi egentlig sørgede over. Jeg stod ved Willems 
grav … og kunne simpelt hen ikke forstå, at min søn, som jeg i den 
grad havde længtes efter, lå dernede i jorden. Hvordan ville hans 
latter og hans gråd have lydt? Hvordan ville han have set ud, når 
han sov? Hvad ville han have elsket at beskæftige sig med?“ (Wiebe/
Baumgarten, Das Trauerbuch für Eltern, München 2020, 141).

MANDAG 24. OKTOBER 2022
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Luk 7,11-17

 Forståelse
 

 Anvendelse
 

 

 

 

 

Den unge mand fra Nain

Hvorfor griber Jesus ind her? 

Hvor oplever jeg Guds indgriben, uden at jeg har bedt om det?

En enke sørger over sin eneste søn. Jesus siger til hende: ”Græd 
ikke!“ Og sønnen får livet tilbage. Jesu indgriben får en til at tænke 
på Elias’ og Elisas gerninger. Men hvor de to bad så mindeligt om, at 
Gud ville give livet tilbage, befaler Jesus den døde at stå op i Guds 
navn.

At være der for de sørgende: ”Lad nu være med at græde! Hvad vil 
de andre ikke tro om dig? Tag dig nu sammen!“ Sådan kunne en in-
dre dialog lyde. Død og sorg er ikke velkommen i den vestlige kultur. 
Her til lands er mennesker tilbageholdende med at vise følelser, det 
være sig af skam, manglende omsorg for sig selv eller af frygt for at 
være til besvær. Det er vigtigt, at man siger til dem: Det er helt i or-
den at sørge, at græde, jamre og råbe …

Her handler Jesus uopfordret. Han ser, hvad der er behov for, og 
tager et initiativ. Hvordan og hvor kan vi støtte sørgende mennesker 
med vores muligheder og midler?

Hendes mand og børn dør i en ulykke. Hun reflekterer: Hvad havde 
jeg behov for? Alt. Eller snarere: ingenting. Jeg ville gerne have, at 
der var nogen. Jeg ville have fred. Jeg var sulten, men jeg kunne 
med min bedste vilje ikke give udtryk for, hvad jeg havde lyst til. Jeg 
ville læse … ikke digte, ikke billedbøger, ikke komplicerede tekster, 
ikke faglitteratur, ja egentlig slet ingenting. Jeg ønskede, at nogen 
hjalp mig. Med hvad? Det vidste jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig, 
at nogen gjorde tingene for mig og uden alt for mange spørgsmål 
sørgede for mit ve og vel. Jeg ønskede slet ikke at ville noget. Jeg 
ville bare reagere. Nej, det ville jeg heller ikke. For jeg havde ikke 
kræfter og mod nok til at tage mig af de ting, der kom til mig udefra“ 
(Barbara Pachl-Eberhart, Warum gerade du? Antworten auf die großen 
Fragen der Trauer, München 2017, 183).

TIRSDAG 25. OKTOBER 2022
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Luk 8,40-56

 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 
 

 

 

 

Jairus’ datter

Hvilken rolle spiller berøringer i disse to undere? 

Hvornår er de passende? Hvor kommer den usikkerhed og frygt 
fra, som jeg har for at møde sørgende mennesker?

Tiden er knap. Jairus’ datters helbred er svært angrebet. Alligevel 
tager Jesus sig tid til en kvinde, der i menneskemængden omkring 
ham har tyet til selvhjælp. At røre ved hans kappe kunne måske 
føre til helbredelse fra den sygdom, som hun har lidt under lige så 
længe, som Jairus’ datter har levet. Det er dog ikke berøringen, men 
hendes tro, der er årsag til helbredelsen. Derfor fremhæver Jesus 
hende endnu engang for mængden, inden han igen tager sig af 
Jairus’ anliggende. Jesus følger med barnets far, selv om man ved, 
at pigen er død. Han kalder hendes tilstand for en søvn. Den ånd, 
der vender tilbage til hende, da Jesus siger: ”Rejs dig op!“, er hendes 
livsånde (sml. 1 Mos 2,7).

At være der for de sørgende: Det er en hjælp for sørgende menne-
sker at få invitationer og ikke selv at skulle tage initiativet til dem. Til 
at begynde med bliver de måske afslået, men senere hen vil de blive 
taget imod med taknemmelighed. Det kan dreje sig om at gå en tur 
sammen, gå til en koncert, lave mad sammen, grille eller bare tale 
om fortiden. 

Linda på 15 år bliver den 15. marts 2015 offer for et flystyrt, der be-
vidst er fremprovokeret. Hendes far skriver: ”Når der bliver spurgt 
ind til min sorg, er jeg opmærksom på, hvem der spørger, og hvor 
interesseret spørgeren er i at høre mit svar. Hvis spørgsmålet bare 
er en floskel, åbner jeg mig ikke. Man må virkelig skelne klart. En af 
mine venner har skuffet mig meget. Han holder sig tilbage. Siden 
flystyrtet har vi ikke talt sammen i fred og ro en eneste gang. Han 
kom til Lindas begravelse, og han har opsøgt vores stamværtshus et 
par gange. Men han har ikke ringet på døren en eneste gang for at 
spørge, om vi skulle gå en lille tur“ (Wiebe/Baumgarten, 26).

ONSDAG 26. OKTOBER 2022
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 Joh 11

 

 Forståelse

 
 

 
 Anvendelse

 

 

Lazarus

Hvordan reagerer Jesus på meldingen om, at Lazarus er syg? 

Hvor stort råderum giver vi Gud, når vi beder ham om hjælp? 
Er han nogensinde kommet for sent?

Lazarus er dødeligt syg. Maria og Martha tager sig af ham og sender 
bud efter Jesus. Lazarus er afhængig af Jesu hjælp, men han lader 
vente på sig. Af alle kendte genoplivninger i Bibelen er Lazarus den, 
der har været død i længst tid. Han er allerede begyndt at lugte. De 
to søstre giver udtryk for deres tro på, at Jesus kan helbrede syge, 
og at der på et tidspunkt, ved opstandelsen, vil finde et gensyn sted. 
Men de regner ikke med det, som Jesus nu vil lade ske for deres 
øjne. 

At være der for døende og deres pårørende: I tunge og langvarige 
sygdomsforløb begynder sorg- og afskedsprocessen allerede før 
det elskede menneskes død. Hvordan kan den syge og dennes  
nærmeste støttes bedst i denne fase?

En mor tænker tilbage på den første kontakt med et børnehospice 
efter sin multihandicappede 16-årige søns død: ”Dér hørte jeg for 
første gang om den ide, der ligger bag hospice-tanken, nemlig at det 
ikke gælder om at føje flere dage til livet, men at give dagene mere 
liv. Det betød for mig, at jeg havde lov til at være glad, selv om Kilian 
har det dårligt. Mit liv med Kilian begyndte i virkeligheden først med 
denne erkendelse. De ansatte på hospice havde blik for familien 
som helhed. Det var en lise for sjælen. Og de hæftede sig ikke ved 
manglerne, det som ikke fungerede, men så derimod det, der var 
godt. Inden da havde jeg indtryk af, at alle bare så vores elendighed. 
Jeg følte mig tit degraderet til at være offer, og det gjorde, at jeg blev 
mere og mere isoleret“ (Wiebe, Baumgarten, 111).

TORSDAG 27. OKTOBER 2022
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2 Kong 13,20-21 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Resumé

Egne tanker

Manden i Elisas grav

Hvilke spørgsmål afføder denne genoplivelse? 

Hvilket håb indeholder denne begivenhed?

Omstændighederne er gådefulde og rejser nogle spørgsmål. Taler 
det for en relikviekult at ære fromme menneskers jordiske rester 
og genstande? Det er da til syvende og sidst Gud, der skænker liv – 
uafhængigt af Elisas knogler, Peters skygge (ApG 5,15) eller Paulus’ 
tørklæder (ApG 19,11-12).

At være der for sørgende mennesker: Når man ønsker at lette sør-
gende menneskers hverdag, bør det altid ske med deres accept, det 
være sig at rydde op, købe ind, komme med mad, vaske tøj, sørge 
for at bilen bliver repareret eller andet. Der vil også være behov for 
hjælp efter flere måneder, og den vil tit være meget velkommen.

Bortset fra Moses, så har de nævnte personer kun fået et tidsbe-
grænset liv tilbage, men deres eksempler styrker troende menne-
sker i visheden om, at døden er endelig overvundet i Kristus.

FREDAG 28. OKTOBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Du er ikke død, du går blot ind i et andet rum. Du lever i os og går 
igennem vore drømme“ (Michelangelo). 

Hvordan har I det med dette citat, der benyttes som trøstende 
ord?

  1 Kong 17,8-24 og 2 Kong 4,18-37
Hvilke ligheder og forskelle findes i disse to begivenheder?

  Luk 7,11-17 og 8,40-56
Hvad motiverer Jesus til at handle i disse situationer? Hvilke ind-
gribende forandringer medfører hans handlen? Hvordan kan vi 
yde sørgende mennesker støtte, der også hjælper på længere 
sigt?

  2 Kong 13,20-21
Hvad sker der her? Hvordan får manden nyt liv, og hvad kan det 
skyldes? Hvad skal man i den forbindelse mene vedrørende om-
gangen med relikvier?

  Joh 11,20-45
Hvad bebrejder Martha og Maria Jesus? Hvad svarer han dem? 
Hvordan kan vi ud fra denne begivenhed give andre mennesker 
håb? Hvordan kan vi være der for mennesker, der i lang tid har 
haft et håb, som ikke er blevet indfriet?

DIALOG TIL SABBATTEN 29. OKTOBER 2022
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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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SØNDAG 30. OKTOBER 2022

Rom 6,23

 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
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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?



48

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
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UGEN 6.-12. NOVEMBER 2022

”Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død; men han 
lagde sin højre hånd på mig og sagde: Frygt ikke! Jeg er den første 
og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evig-
hedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget“ 
(Åb 1,17-18).

Jesus har besejret døden. Hans opstandelse viser hans magt og gi-
ver os håb om evigt liv.

At Jesus blev korsfæstet kunne i første omgang opfattes som et 
nederlag. Men det taler følgende imod: I hans discipelskare er der 
sket en bemærkelsesværdig forvandling. Skuffede og ængstelige 
skikkelser ( Joh 20,19) bliver til frygtløse mennesker, der i al offentlig-
hed forkynder den korsfæstede Jesus. De finder sig i at blive kastet i 
fængsel og eventuelt blive slået ihjel af den grund (ApG 4,20; 5,29).

Den romerske historieskriver Tacitus var modstander af kristen-
dommen. Han er derfor et troværdigt vidne, når han i sine Annaler 
skriver om Jesus, efter at han er blevet henrettet: ”På trods af en 
sådan midlertidig svækkelse, voksede den skadelige overtro frem 
igen“ (ifølge Martin Dibelius: Jesus. Berlin 1939, 12).

I begyndelsen rådvildhed, frygt og tavshed – og dernæst det mod-
satte. Hvordan kan denne forandring forklares? Der må være sket 
noget, der i det mindste kan være en indikator for denne foran-
dring: Den opstandne Jesus har vist sig for sine disciple!

Søndag Overraskende melding Joh 10,17-18  
   Matt 12,40
Mandag Tegn, der giver håb Matt 27,50-53
Tirsdag Forgæves forsøg på at distrahere Matt 27,62-66 
   28,11-15
Onsdag ”Han er opstanden!“ Matt 28,1-10
Torsdag Vidner til den opstandne Joh 20,11-29 
   1 Kor 15,5-8
Fredag Vejen er banet 1 Kor 15,14-22

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

7. 7. ugeuge Jesus er opstået!
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SØNDAG 6. NOVEMBER 2022

Joh 10,17-18
Matt 12,40

 

 Forståelse

 

 

 
 

 Refleksion
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Overraskende melding

Hvordan viser Jesu nærhed til sin himmelske far sig? 

På hvilken måde viser Jesus sig ikke blot som passivt lidende  
(”offer“), men også som aktivt handlende (”gører“)?

Faderens kærlighed viser sig i, at han giver sit liv for ”sine“ (v. 14-15). 
Det sker ikke som et offer, der er underlagt en fremmed vilje eller 
en tilfældig skæbne. Det sker af egen fri vilje – det er tegn på hans 
magt. Dette gælder på trods af, at de ydre omstændigheder ved 
hans henrettelse – overfladisk betragtet – kunne tyde på det mod-
satte. Jesu herredømme viser sig dog ikke kun ved, at han giver sit 
liv, men også i evnen til at tage sit liv tilbage – i opstandelsen.

Dette er et bemærkelsesværdigt udsagn. Til forskel fra andre nyte-
stamentlige fremstillinger understreges det her, at Jesu opstandelse 
(også) er hans egen handling, som understreger hans magt. Sønnen 
har samme magt til at opvække døde som Faderen. Dette gælder 
ikke udelukkende andre mennesker, men også ham selv. Det sker 
ikke i konkurrence med Faderen. Det er et resultat af deres inderlige 
forbundethed.

Ligesom i de øvrige evangelier knyttes også her Jesu lidelse, død 
og opstandelse tæt sammen (sml. Matt 16,21; 17,23; 20,19). Jesus 
kender sin opgave og forudsiger sin opstandelse. Men disciplene 
forstår det ikke.

”Døden er den side af helheden, som vender mod os. Den anden 
side hedder opstandelse“ (Romano Guardini).
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 Matt 27,50-53

 

 Forståelse
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Tegn, der giver håb

Hvad sker der i umiddelbar tilknytning til Jesu død på korset? 

Hvor ses i dag tegn på liv midt i kaos og håbløshed?

I samme øjeblik, som Jesus døde, hændte der – ifølge evangelierne 
– forskellige ting. Matthæus er den eneste evangelist, der også 
nævner en opvækkelse af døde. Grave åbnes, og mange hensovede 
hellige opstår. Efter Jesu opstandelse forlader de deres grave og går 
til Jerusalem, hvor de møder mange mennesker.

Her rejser der sig nogle spørgsmål: Hvilke hellige er der her tale om? 
Blev de vakt til live ved Jesu død eller først søndag morgen? Hvad 
blev der af dem? Disse spørgsmål giver teksten ikke noget svar på. 
Men det står klart: Opstandelsesmorgenens lys stråler allerede ind 
på langfredags mørke. Jesu opstandelse er et forbillede og selve år-
sagen til vores egen opstandelse.

Disse hellige ”står billedligt for alle de øvrige retfærdige, der har le-
vet og lidt i Israel (sml. 23,29-37)“ (SEB 1455). Dermed begynder den 
eskatologiske opfyldelse af de forskellige opstandelsesløfter (sml. 
Es 26,19; Dan 12,2). Jesu død er den afgørende milepæl på den vej, 
som Gud når sit mål på.

Som en regnbue efter tordenvejret eller en plante, der baner sig vej 
gennem asfalten, sætter Gud med opstandelsen et tegn fyldt med 
håb midt i smerte, lidelse og forgængelighed.

”Mennesket reddes ud af nøden ved hjælp af håbet“ (Menander).

MANDAG 7. NOVEMBER 2022
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Matt 27,62-66;
28,11-15

 Forståelse
 
 

 

 

 

 Anvendelse

 

 

Forgæves forsøg på at distrahere

Hvad frygtede ypperstepræsterne og farisæerne? 

Hvordan kan den slags forsøg på at lede på afveje/fake news  
gennemskues?

Hans modstandere opfattede Jesus som en bedrager. Hverken hans 
ord eller hans gerninger havde kunnet overbevise dem om, at han 
ikke var af denne verden ( Joh 6,38). Og de mistænkte disciplene for 
at have planlagt et snedigt bedrag, nemlig at ville stjæle liget af den 
korsfæstede og dernæst påstå, at han var opstået. 

På grund af deres frygt havde ypperstepræsterne og de ældste en 
forklaring parat, som de et par dage senere kunne falde tilbage på. 
Men hvordan skulle de vagthavende soldater forklare noget, der an-
giveligt var sket, mens de sov?

Man har påstået, at graven slet ikke var bevogtet. At de kristne bare 
fandt på det for at imødegå beskyldningen om, at de skulle have 
stjålet Jesu lig. Man har også påstået, at ypperstepræsterne ikke var 
bekendt med forudsigelsen af opstandelsen. Men: Med Judas havde 
ypperstepræsterne kontakt til en af de tolv, der gav dem interne 
informationer. Desuden havde Jesus selv nævnt sin opstandelse i al 
offentlighed (se søndagsafsnittet).

Vagterne ved graven kunne ganske vist have forhindret, at liget blev 
fjernet, men de kunne ikke forhindre selve opstandelsen. Guds 
handlen og forkyndelsen af den kan ingen bremse. På trods af alle 
forsøg på at affærdige Jesu opstandelse som en legende er og bliver 
den en begivenhed, der er bevidnet på bedste vis.

TIRSDAG 8. NOVEMBER 2022
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Matt 28,1-10
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”Han er opstanden!“

Hvilke særlige hændelser nævnes i forbindelse med Jesu  
opstandelse? 

Hvilken betydning kan det have, at der ikke findes en skildring  
af den egentlige opstandelse?

Mens vagterne ligger ”som døde“, er de to kvinder lydhøre og parat 
til at følge englens opfordring til at se den tomme grav (Mark 16,5; 
Luk 24,3) og fortælle de andre disciple, hvad de har set. 

Det centrale budskab i alle evangelierne er, at den korsfæstede 
Jesus opstod. Dette er ikke blot en opfyldelse af det, som Jesus tid-
ligere havde forkyndt (se søndagsafsnittet). Gud selv har dermed 
vedkendt sig ham og bekræftet hans mission.

At Maria Magdalene og den anden Maria skal give budskabet  
om Jesu opstandelse videre, er forbløffende, da kvinder ikke var  
accepteret som vidner i en retssag. Gud bruger her mennesker,  
der ikke nød stor anseelse i samfundet, til at forkynde hans hand-
len, ligesom han gjorde det ved hjælp af hyrderne ved Jesu fødsel 
(Luk 2,17-18).

Ved graven vakler kvinderne mellem frygt og glæde. Men de sætter 
sig i bevægelse og løber ind i Jesus. Det kan også være vigtigt for 
os ikke at stå i stampe, men at ”gå hen“. Jesus møder os ikke først 
og fremmest, når vi står stille, men snarere, hvor vi er i bevægelse, 
handler og vover noget. Vi erfarer Jesus mindre i teorien end i det 
praktiske liv. Somme tider også mellem frygt og glæde.

”Opstandelsen ændrer alt. Døden ændrer sig. Før var den afslut- 
ningen, nu er den begyndelsen“ (Max Lucado).

ONSDAG 9. NOVEMBER 2022



59

 Joh 20,11-29
1 Kor 15,3-8
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 Refleksion

Vidner til den opstandne

Hvorfor nævner Paulus mange vidner, der har set den opstandne? 

På hvilken måde har Jesus ”vist sig“ for mig?

Det er vigtigt for Paulus at argumentere såvel historisk som juridisk 
fornuftigt for Jesu opstandelses troværdighed. Da kvinder i al almin-
delighed ikke havde adgang til det jødiske og antikke retsvæsen som 
vidner, nævner han dem ikke her på trods af, at det var kvinder, der 
først opdagede den tomme grav (se onsdagsafsnittet).

I stedet lægger apostlen vægt på de opstandelsesvidnesbyrd, der 
var kendt allerede, og han henviser til det store antal mennesker, 
der kendte Jesus inden korsfæstelsen, og som havde set og gen-
kendt ham efter opstandelsen. Dertil kommer, at der på det tids-
punkt, hvor brevet blev skrevet (mellem 50 og 60 e.Kr.), stadig fand-
tes mange førstehåndsvidner, som man ville have kunnet spørge.

De omtalte femhundrede brødre var formodentlig ikke udelukkende 
mænd. Udtrykket ”brødre“ indbefattede efter datidens norm også 
kvinder. Der var også kvinder blandt apostlene. En af dem nævner 
Paulus ved navn (Rom 16,7 – Bibelen 2020)

Af og til forsøger man at forklare den opstandnes tilsynekomst  
psykologisk: Mennesker havde ”syner“ på grund af de bristede håb 
og den store skuffelse, de havde oplevet. Det skulle så være en følge 
af deres følelsesmæssige sindstilstand. Men der fandtes i hundred-
vis af vidner, der uafhængigt af hinanden bekræftede den samme 
begivenhed. 

Et øjenvidne defineres som ”en person som har set noget ske og 
derfor er i stand til at beskrive hændelsen“ (Politikens Nudansk 
Ordbog). Kan det virkelig tænkes, at så mange mennesker tager fejl i 
deres iagttagelse?

Hvad bygger min tro på Jesu opstandelse på?

TORSDAG 10. NOVEMBER 2022
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1 Kor 15,14-22
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Resumé

Egne tanker

Vejen er banet

Hvad er for Paulus garantien for, at de døde vil opstå? 

Hvorfor er opstandelseshåbet blevet en vigtig ting for mig? 

For Paulus giver fromme og opbyggelige ord ingen mening, med-
mindre de hænger sammen med det konkrete kristushåb, der 
rækker ud over døden. I sin argumentation over for korintherne 
anvender Paulus her for første gang den såkaldte ”Adam-Kristus- 
typologi“. Adam er så at sige som modsætning en forløber for 
Kristus. Ved Adam kom døden ind i verden, ved Jesus blev verden 
frelst fra døden. Nutiden er en slags mellemstadium. Kristus er  
allerede opstået som ”førstegrøde“ (sml. 5 Mos 26,1-11), men de  
dødes opstandelse i almindelighed ligger forude.

Når det er lykkedes at redde én minearbejder op efter en mine-
ulykke, så er vejen også banet for de øvrige. 

Det Nye Testamente vidner samstemmende om Jesu opstandelse. 
Dermed giver det et håb, der rækker ud over dette liv.

FREDAG 11. NOVEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Ifølge en meningsmåling tror 18% af tyskerne over 18 år på Jesu  
opstandelse (INSA 2019). 

Hvad mener I om dette? Hvorfor tror I på Jesu opstandelse?

”Opstandelsen ændrer alt. Døden ændrer sig. Før var den afslut- 
ningen, nu er den begyndelsen“ (Max Lucado). 

Hvad tænker I om dette udsagn?

  Matt 27,62-66; 28,11-15
På hvilken måde tog Jesu modstandere forudsigelsen af hans  
opstandelse mere alvorligt end disciplene? 

Hvad opnåede ypperstepræsterne og farisæerne med deres plan 
om at forhindre et eventuelt bedrag? 

Hvilke årsager til at betvivle opstandelsen findes der i dag?

  Matt 28,1-10
Hvilken betydning kan det have, at opstandelsens konkrete for-
løb ikke skildres? Hvor vigtigt er det også for os, at vi ikke bliver 
stående, men begiver os på vej?

  1 Kor 15,14-22
Hvorfor står og falder det at være en kristen med troen på Jesu 
opstandelse? 

Hvad taler imod, at denne tro kun skulle være en strategi til  
bearbejdelse af disciplenes krise?

Hvilken rolle spiller troen på Jesu opstandelse for jer? Er der i den 
forbindelse stadig spørgsmål, der forbliver ubesvarede for jer?

DIALOG TIL SABBATTEN 12. NOVEMBER 2022
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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
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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).



64

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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… 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

 

 Forståelse

 

 

 
 

 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



67
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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



70

UGEN 20.-26. NOVEMBER 2022

”Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover 
hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. 
For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved 
Jesus føre de hensovede sammen med ham“ (1 Thess 4,13-14).

Det er i dette liv, mennesker afgør deres evige skæbne.

Findes der et liv efter døden? Og hvordan ser det ud? Er sjælen udø-
delig? Disse spørgsmål har mennesket stillet til alle tider. Tanken om 
en chance til efter døden og forestillingen om en udødelig sjæl har 
ikke deres baggrund i Bibelen, men i hedensk og filosofisk tanke-
gang. Alligevel henvises der ofte til skriftsteder, der ser ud til at tale 
om sjælens udødelighed og et liv umiddelbart efter døden. Hvad 
skal man mene om det?

På dette træsnit fra 
det 15. århundrede 
ses, hvordan en engel 
er ved at hente en dø-
endes sjæl. I katolske 
områder var det derfor 
i lang tid almindeligt, 
at man åbnede et vin-
due, når et menneske 
var ved at dø. 

Søndag Den rige mand og Lazarus Luk 16,19-31
Mandag I Paradis allerede i dag? Luk 23,39-43
Tirsdag At dø og være hos Kristus Fil 1,21-24
Onsdag At prædike for ånderne i fængslet 1 Pet 3,18-20
Torsdag Sjæle under alteret Åb 6,9-11
Fredag Opstandelseshåb 1 Thess 4,13-18

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

9. 9. ugeuge Et liv efter døden?
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SØNDAG 20. NOVEMBER 2022

Luk 16,19-31

 

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse
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Den rige mand og Lazarus

Hvilke henvisninger i teksten taler imod, at den skal læses bog-
staveligt? 

Hvilken advarsel og hvilken trøst indeholder denne lignelse?

En bogstavelig tolkning af denne fortælling ville ikke alene være 
i modstrid med andre skriftsteder, men også føre til spændinger 
inden for selve teksten. I så fald skulle himmel og helvede ligge så 
tæt på hinanden, så det var muligt at føre samtaler på tværs af de 
to steder og med en finger læske en tunge hos en, der befandt sig i 
helvede. Hvis de frelste kunne være vidne til deres fortabte kæres li-
delser og endda kunne tale med dem, var himlen sikkert ikke et sted 
med glæde og lykke (sml. Åb 21,4).

Det vil derfor give mening at læse denne beretning som en lignelse, 
hvor Jesus bruger elementer fra datidens gængse jødiske tænkning 
og overdriver indtil det groteske. Jesus benyttede ikke denne para-
bel til at undervise om detaljer vedrørende de dødes tilstand. Han 
påtalte farisæernes sociale eksklusivitet og kærlighed til penge (sml. 
Kim Papaioannou, The Geography of Hell in the Teaching of Jesus, Eu-
gene, OR, 2013, 111-135).

Af Jesu lignelse kan vi uddrage ting, der har væsentlig betydning for 
vores liv:

• Position, social anerkendelse og materiel rigdom er ikke tegn på 
den status et menneske har hos Gud.

• Velhavende mennesker har et ansvar for, hvordan de forvalter 
deres rigdom.

• Egoisme, manglende medmenneskelighed og forkert brug af ma-
terielle goder kan være en hindring for at få adgang til Guds rige.

• Dette liv er den eneste lejlighed til at forberede sig på fremtiden.

• Bibelens klare lære er tilstrækkelig til at vise os vejen til evig 
frelse (sml. Gustav Tobler, Kein Tod mehr! Wann beginnt das ewige 
Leben?, Zürich o.J., 66).
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Luk 23,39-43

 

 Forståelse

 

 

 

 
 

 Refleksion

 

 

I Paradis allerede i dag?

Hvorved adskiller de to forbrydere sig? 

Hvad giver mig allerede i dag vished om en dag at være sammen 
med Jesus?

I næsten alle bibeloversættelser kan man få det indtryk, at Jesus 
lover røveren på korset, at han skal være med ham i himlen (Paradis) 
samme dag. Denne antagelse er dog en direkte kontrast til de tyde-
lige udsagn, Jesus kommer med andetsteds ( Joh 14,1-3; 20,17), og 
kan heller ikke nødvendigvis læses ud af grundteksten. Spørgsmålet 
er, om i dag lægger sig til det efterfølgende udsagnsord være eller til 
det foranstående siger. Begge dele er grammatisk muligt.

”Lukas har dog en klar tendens til at anvende denne tidsangivelse 
sammen med det udsagnsord, der står foran“ (Wilson Paroschi, 
”The Significance of a Comma: An Analysis of Luke 23:43“, Ministry, 
6/2013, 7). I så fald skal v. 43 oversættes således: ”Sandelig, jeg siger 
dig i dag: Du skal være sammen med mig i Paradis.“ Dermed under-
streger Jesus betydningen og alvoren i sit svar på den angrende rø-
vers bøn. ”I dag, endnu inden du dør, lover jeg dig, at du engang skal 
være med mig i Paradis.“

På den russiske tsar Alexander III’s bord lå en skrivelse. En politisk 
fange havde søgt om benådning hos tsaren, der havde skrevet føl-
gende under ansøgningen: ”At benåde umuligt, at sende til Sibirien.“ 
Tilfældigvis læste tsarens kone ordlyden på den afviste ansøgning. 
Hun havde medlidenhed med fangen og ville ikke, at han skulle sen-
des til Sibirien. Så hun slettede kommaet efter ”umuligt“ og satte 
et komma foran ordet. Nu stod der: ”At benåde, umuligt at sende 
til Sibirien.“ Denne fanges skæbne kom altså til at afhænge af, hvor 
kommaet stod (Tobler, Kein Tod mehr!, 83). 

Der findes en version af denne historie, hvor den italienske kong 
Umberto I og dennes justitsminister spiller en rolle for en langtids-
fange.

MANDAG 21. NOVEMBER 2022
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Fil 1,21-24

 
 

 Forståelse

 

 

 

 
 Anvendelse

 

At dø og være hos Kristus

Hvorfor var Paulus i syv sind? Hvad var hans inderligste ønske? 

Hvordan kan jeg holde balancen mellem glæden ved dette liv og 
længslen efter det evige liv?

Siger Paulus i v. 23, at han efter sin død straks vil være sammen 
med Kristus? De, der forsvarer sjælens udødelighed, tolker teksten 
således, også fordi apostlen her ikke henviser til opstandelsen. Man 
bør dog holde sig for øje, at Paulus i dette afsnit ikke giver en dok-
trinær beskrivelse af, hvad der sker efter døden, men giver udtryk 
for et ønske, der udspringer af hans meget nære forhold til Kristus. 
Han var drevet af passionen om at leve i Kristus. Ikke engang døden 
kunne få apostlen til at tvivle på, at han tilhørte sin frelser og herre. 
Man bør derfor heller ikke læse teksten som en beskrivelse af en 
dødslængsel eller en depressiv sindstilstand.

Paulus skrev dette brev i fængslet, mens han ventede på sin proces. 
Han skrev fuld af fortrøstning, at han var klar til såvel at dø som 
at leve. Hvis han blev dømt til døden, ville han endelig kunne hvile 
efter al sin møje uden længere at skulle udholde smerter. Han ejede 
frelsesvished. På den anden side var han klar over, at han havde et 
ansvar i forhold til mission og socialt arbejde, som han gerne ville 
tage på sig (v. 25).

Depression er en af de mest udbredte sindslidelser. Depressive 
mennesker føler en tomhed, der kan være så dyb, så den fører til 
dødslængsel. Men selv raske mennesker kan i vanskelige tider være 
fristet til at spekulere over, hvor dejligt det kunne være at dø og 
lukke øjnene. Paulus’ eksempel kan motivere til også i sådanne  
situationer at holde balancen mellem ens eget ve og vel og det  
sociale og udadrettede ansvar.

Følgende links er nogle af de steder, man i Danmark kan man få 
hjælp: 
bornsvilkar.dk/det-goer-vi/boernetelefonen
livslinien.dk
sorgcenter.dk/psykologhjaelp

TIRSDAG 22. NOVEMBER 2022

https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/boernetelefonen
https://www.livslinien.dk
https://sorgcenter.dk/psykologhjaelp
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1 Pet 3,18-20

 

 Forståelse

 

 

 
 

 
 Anvendelse

 

 

At prædike for ånderne i fængslet

Hvilken bibelsk begivenhed henviser Peter til? 

Hvad motiverer mig til selv på trods af modstand at forblive tro 
mod Gud?

Nogle fortolkere opfatter disse vers således, at Kristus, mens hans 
legeme efter korsfæstelsen lå i graven, som ånd steg ned i Helvede 
og prædikede for de ånder, der var i fængsel, det vil sige dem, der på 
Noahs tid blev udslettet. På den måde fik de endnu en chance for 
omvendelse. 

Bortset fra at dette står i modsætning til Bibelens øvrige vidnes-
byrd, er denne på ingen måde den eneste mulige udlægning. 
Udtrykket ånd benyttes i denne tekst og andre steder i Det Nye 
Testamente (1 Kor 16,18; Gal 6,18) i forbindelse med mennesker, der 
stadig er i live og kan høre og modtage tilbuddet om frelse. Udtryk-
ket fængsel skal ikke forstås som et konkret fangehul, men snarere 
som syndens fængsel, som den faldne menneskelige natur befinder 
sig i (sml. Rom 6 og 7).

Forkyndelsen om Kristus til de mennesker, der ikke var villige til at 
angre, skete ved Noa, mens arken blev bygget (2 Pet 2,5; Hebr 11,7). 
Versene er altså ikke en kommentar til de dødes tilstand, men de 
blev skrevet i sammenhæng med, hvad det vil sige at være tro imod 
Gud. 

1 Pet 3,13-22 opmuntrer de troende: Lige så vel som syndfloden 
bragte dom over ubodfærdige syndere, reddede de selv samme 
vandmasser en troende familie. På lignende måde vil den kosmiske 
domstol bringe frelse og herlighed til dem, der tror på Kristus. Også 
selvom de kun er en lille skare og udsættes for flertallets spot og 
spe og måske endda forfølgelse.

ONSDAG 23. NOVEMBER 2022
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 Åb 6,9-11

 

 Forståelse

 
 

 

 

 Anvendelse

 

Sjæle under alteret

Hvad piner sjælene under alteret? 

På hvilke områder længes jeg efter (mere) retfærdighed?

Da det femte apokalyptiske segl brydes, åbnes der for en usæd-
vanlig scene. Det handler om en henvisning til brændofferalteret i 
helligdommen (3 Mos 4,18.30.34). Ligesom blodet fra dyrene stæn-
kedes rundt om alteret, blev martyrernes blod billedligt talt stænket 
på Guds alter, når de mistede livet, fordi de var tro imod ham. Hele 
scenen er ligesom de andre segl en symbolsk fremstilling. Den har 
intet med de dødes tilstand eller deres situation i mellemstadiet at 
gøre. Ingen ville heller få den tanke, at Abel i 1 Mos 4,10 ganske vist 
var død, men hans blod stadig var levende og kunne råbe til Gud 
(ifølge 3 Mos 17,11 er ”sjælen“, det vil sige livet, i blodet).

”Tilsyneladende skulle det femte segls symbolik være en opmun-
tring for dem, der så martyrdøden i øjnene, så de kunne være sikre 
på, at der på trods af fjendens øjensynlige sejr ville ske dem retfær-
dighed“ (s.o.).

”En senere jødisk tradition mener, at Israels døde så at sige begra-
vedes under alteret, og den, der lå begravet under alteret, var på en 
måde begravet under herlighedens trone“ (7ABC-D 1091).

Det ser tit ud, som om det er uretfærdigheden, der hersker. Hvor 
ofte har troende mennesker ikke en oplevelse af, at deres bønner 
ikke bliver hørt. ”Hvor længe, Herre?“ er Guds undertrykte og for-
fulgte folks råb gennem hele verdenshistorien. Men den tid kom-
mer, hvor Gud vil gøre en ende på al undertrykkelse og indføre evig 
retfærdighed. Den vished skal give trøst og håb til alle Guds børn 
allerede her og nu.

TORSDAG 24. NOVEMBER 2022
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1 Thess 4,13-18
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Opstandelseshåb

På hvilken måde kan håbet om opstandelsen give et mindre  
anstrengt forhold til døden?

Ønsket om altid at være sammen med Herren er ikke en individuali-
stisk forventning, der indfries ved, at sjælen løsriver sig, når vi dør. 
Det er snarere et fælles håb, der bliver til virkelighed i opstandelsen, 
når Jesus kommer igen. Hvis der fandtes en udødelig sjæl, ville Pau-
lus have gjort opmærksom på det her. Men han taler derimod om 
døde, der skal opstå. Frelserværket fuldendes altså ikke ved en in-
dividuel væren-sammen-med Kristus efter døden, men ved de tro-
endes bortrykkelse ved Jesu genkomst (sml. Samuele Bacchiocchi, 
Immortality or Resurrection?, Berrien Springs, MI, 1997, S. 179f.).

Forestillingen om, at et menneske eller dele af det skulle leve videre 
efter døden, kan man ikke finde i Bibelen. Det handler mere om at 
vise mennesker i deres individuelle situation, at Gud til syvende og 
sidst vil sørge for retfærdighed.

FREDAG 25. NOVEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke forestillinger florerer vedrørende livet efter døden? 

Hvornår er konfrontationen med døden særlig nærværende?

  Luk 16,19-31
Hvilke meninger om livet efter døden kan man læse ud af denne 
tekst? Hvad taler imod en bogstavelig udlægning? 

Hvad ville Jesus opnå med denne lignelse? 

I hvor høj grad er dette stadig aktuelt for os i dag?

  Luk 23,43
Hvordan skal dette vers forstås? 

Hvad giver jer allerede i dette liv vished for, at I engang skal være 
sammen med Jesus? Hvorledes kan andre have glæde af det?

  Fil 1,21-24
Hvilken følelsesmæssig tilstand befandt Paulus sig i? 

Hvordan kan vi bevare ligevægten mellem jordisk glæde og  
himmelsk håb?

  Åb 6,9-11
”Hvor længe, Herre?“ Hvornår har I tænkt det?
Hvilke svar findes der på dette spørgsmål?

DIALOG TIL SABBATTEN 26. NOVEMBER 2022
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UGEN 27. NOVEMBER - 3. DECEMBER 2022

”Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har 
ikke livet“( 1 Joh 5,12).

Med ”helvedes ild“ anvender Bibelen en metafor til at beskrive de 
fortabtes endegyldige adskillelse fra Gud på tidspunktet for den 
anden og evige død.

Den britiske filosof og religionskritikker Bertrand Russell forkla-
rede engang, hvorfor han ikke er kristen: ”Kristus havde efter min 
mening et tungtvejende karakterbrist, nemlig, at han troede på 
helvede. Jeg synes for mit vedkommende ikke, at nogen, der virke-
lig helt og aldeles er menneskevenlig, kan tro på en evigt varende 
straf … Jeg må sige, at hele denne lære om helvedes ild som straf for 
synden er en grusom lære. Den har bragt grusomheden og ubarm-
hjertig tortur for generationer ind i verden. Og ville man antage, 
at evangeliernes Kristus var sådan, som hans kronikører beskriver 
ham, så burde man bestemt gøre ham delvis ansvarlig for det“ (Ber-
trand Russell, Warum ich kein Christ bin, München 1965, 37ff).

Forestillingen om et evigt brændende helvede og de fortabtes usi-
gelige pinsler har gennem historien sat en skræk og angst i utallige 
mennesker. I denne uge vil vi se på, hvad Bibelen reelt siger om em-
net helvede og evig straf.

Søndag ”For deres maddiker dør ikke“ Es 66,15-24
Mandag ”Den uudslukkelige ild“ Mark 9,43-48
Tirsdag ” … de straffes med evig ild“ Jud 7
Onsdag Ekskurs 1: ”Helvede“ i Bibelen Mal 3,19; Hebr 9,27-28
Torsdag Ekskurs 2: Helvedets ”ild“ ApG 2,29.34.35;  
   1 Kor 15,16-18
Fredag Det evige liv 1 Joh 5,9-13

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

10. 10. ugeuge Helvedets ”ild“
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SØNDAG 27. NOVEMBER 2022

Es 66,15-24

 

 Forståelse
 

 

 

 
 

 Anvendelse
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”For deres maddiker dør ikke“

Hvilken kontrast beskriver Esajas i disse vers? 

Hvad får de frelste fra alle folkeslag til at tilbede Gud?

Beskrivelsen af de ugudeliges skæbne i vers 24 ses af nogle som det 
klareste gammeltestamentlige bevis på en evig pine i helvede. Der 
kan indvendes imod dette, at Esajas' ord ikke direkte kan anvendes 
på den nye jords fremtidige tilstand, da de først og fremmest er et 
løfte til det jordiske Israel og er skrevet i poetisk form. Vers 24 er 
indlejret i kontrasten mellem Guds dom over de frafaldne og frelsen 
for de trofaste. Guds fjender ligger døde på jorden, deres lig bliver 
spist af maddiker.

”Udtrykket på hebraisk står i en grammatisk tid, der beskriver en 
ufuldstændig handling og kun betyder, at udsagnsordets hand-
ling endnu ikke er afsluttet på det angivne tidspunkt. Tidsformen 
betyder ikke nødvendigvis, at handlingen aldrig bliver fuldført ... 
Uudslukkelig ild er simpelthen en ild, som ingen kan eller vil slukke. 
Men når den har fortæret sit bytte, slukkes den af naturlige årsager“ 
(4ABC-D, 476f.; jf. Ez 21,1-4; Am 5,6)

Hvorfor skulle Gud tilsidesætte naturlove, som han selv har skabt? 
Det samme gælder maddikerne. Her er der ikke tale om de ugudeli-
ges evige pinsler.

I slutningen af sin bog viser Esajas to muligheder: På den ene side 
de vidunderlige løfter om fornyelse, en ny himmel og en ny jord for 
dem, der forbliver trofaste mod Herren. På den anden side står det 
også klart, at disse løfter ikke gælder dem, der fortsætter i deres 
oprør mod Gud. Det er op til os, hvad vi vælger.
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 Mark 9,43-48

 

 Forståelse

 

 

 

 
 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion
 

”Den uudslukkelige ild“

Hvordan skal Jesu opfordringer forstås?

Hvordan viser jeg beslutsomhed i min tro?

Opfordrer Jesus til, at vi lemlæstelser os selv? Bestemt ikke, men 
han bruger et hyperbolsk (overdrevet) sprog til at udpensle de dra-
stiske konsekvenser af synd for sine disciple. ”Ifølge den jødiske, 
konkret billedlige måde at tænke og udtrykke sig på befinder de 
 (underordnede) driftscentre for alle menneskelige handlinger sig, 
gode som dårlige, i de dertilhørende ansvarlige og udøvende lem-
mer eller organer (jf. Ordsp. 6,17-18; 23,33; 27,20)“ (SEB 1477).

Jesu hensigt er således klar: ”Ingen skal lade sine egne tilbøjelighe-
der til at synde sejre. For synd forhindrer mennesker i at være sam-
men med Gud. Den holder dem borte fra livet og fører til evig død“ 
(EB mit Erklärungen und zahlreichen Fotos zur Welt der Bibel, Witten/
Dillenburg 2014, 1318).

Ordet ”helvede“ (gehenna) står for de ugudeliges endelige under-
gang (se onsdag/torsdag), hvorved Jesus refererer direkte til Esajas 
66,24 med sætningen ”hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke 
slukkes“ (se søndag).

”Enhver vane eller handlemåde, der kan føre til synd og dermed 
vanære over Kristus, er det bedst at opgive, koste hvad det vil. Det 
som vanærer Gud, kan aldrig være til gavn for mennesket. Himme-
lens velsignelse kan ikke følge et menneske, der overtræder ret-
færdighedens evige principper. Og en enkelt synd, der bliver hæget 
om, er tilstrækkelig til at medføre svækkelse af karakteren og til at 
vildlede andre. Hvis foden eller hånden måtte hugges af eller endog 
øjet rives ud for at frelse legemet for synd, hvor langt alvorligere 
burde vi så ikke afvise den synd, der kan forårsage den åndelige 
død“ (Ellen White, Jesu Liv, DB 2013, s. 384).

Hvad burde jeg opgive med Guds hjælp?

MANDAG 28. NOVEMBER 2022
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Jud 7

 
 

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

”… de straffes med evig ild“

Hvilken reaktion ville Judas opnå hos modtagerne af sit brev ved 
at henvise til Sodoma og Gomorra?

Hvilke drastiske eksempler har engang hjulpet mig?
 
Da Judas' brev blev skrevet, var byerne Sodoma og Gomorra for 
længst forsvundet. Ikke desto mindre taler Judas om den evige ilds 
straf. Ordet ”evig“ (hebr. 'olam; græsk aion eller aionios) har forskel-
lige betydninger afhængigt af tekstsammenhængen. Når det sættes 
i forbindelse med Gud, udtrykker det hans evige eksistens (f.eks. 5 
Mos 33,27). Når det anvendes på mennesker, betyder ”evigt“ ”livs-
lang“, indtil døden (f.eks. 2 Mos 21,6).

Som konsekvens heraf vil den ”evige ild“ ikke slukkes, før alt, hvad 
der kan brænde, er fortæret, og ”hverken rod eller grene“ (Mal 3,19) 
er tilbage. Den tid, der beskrives som ”evig“, afhænger altså af den 
pågældende person eller ting.

I løbet af kirkehistorien har utallige mennesker været bange for 
og rædselsslagne over truslen om evig pine i helvede. Denne idé 
præsenterer Gud i et fuldstændig forkert lys: ”Idéen om et evigt 
brændende helvede er Satans værk. Skærsilden er hans opfindelse. 
Disse læresætninger forvrænger Guds karakter, så han fremstår 
som streng, hævngerrig, vilkårlig og uforsonlig“ (Ellen White, Manu-
script 51, 12.10.1890). Men Gud har ingen behag i de ugudeliges død 
og slet ikke i deres pinsler, men han elsker alle mennesker så højt, at 
han vil frelse dem (jf. Ez 18,20-23).

Hvordan former min forestilling om den endelige dom mit billede af 
Gud? Hvordan kan jeg hjælpe andre mennesker til bedre at forstå 
Guds karakter på trods af – eller endda på grundlag af – sådanne 
skriftsteder?

TIRSDAG 29. NOVEMBER 2022
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EKSKURS 1

Mal 3,19
Hebr 9,27-28

 

 

 
 

 

 

 

”Helvedet“ i Bibelen

Med udtrykket ”helvede“ beskrives i Bibelen, hhv. bibeloversættel-
ser, stedet og tilstanden for adskillelsen fra Gud og den endelige 
udslettelse ved den anden død. Dette vil påvirke alle dem, der ende-
gyldigt har afvist Gud og tilbuddet om frelse i Jesus Kristus.

Nogle gange står udtrykket ”helvede“ for det hebraiske ord sheol 
eller det græske ord hades. Begge refererer til dødens verden hhv. 
graven. Det græske ord tartaro (kaste i helvede) forekommer kun i 2 
Pet 2,4. Det græske udtryk gehenna betyder et sted, hvor der straf-
fes, og forekommer tolv gange i Det Nye Testamente. Det er afledt 
af det hebraiske navn Gehinnom (Hinnoms dal), som er navnet på 
en dal, der ligger umiddelbart syd for Jerusalem (Jos 15,8; 2 Kong 
23,10; Jer 7,31).

Ifølge Jer 2,23 og 7,31-32 var Hinnoms dal stedet, hvor man ofrede 
børn til afguden Molok. Formentlig indførte kong Akaz denne 
grusomme kult (2 Krøn 28,3). Hans barnebarn Manasse fornyede 
denne (2 Krøn 33,1.6; Jer 32,35), mens kong Josias senere lod offer-
pladserne i Hinnoms søns dal vanhellige (2 Kong 23,10). Jeremias 
forkyndte, at dalen på grund af denne kult ville blive kaldt ”drabets 
dal“, fordi jødernes fjender her ville lade Jerusalems flygtende ind-
byggere dræbe og undlade at begrave deres lig ( Jer 7,32; 19,6-7).

Efterhånden som troen på en universel dom blev mere tydelig efter 
landflygtigheden, blev forestillingen om et brændende helvede, 
hvor syndere blev pint, en del af den jødisk folkelige tro. Gehinnom 
blev først tænkt som indgangen til helvede, senere kom ordet til at 
betyde selve helvede.

ONSDAG 30. NOVEMBER 2022
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EKSKURS 1

ApG 2,29.34.35
1 Kor 15,16-18

 

 

 

 
 

 

 

 

Helvedets ”ild“ 

Jesus taler af og til om Gehenna (f.eks. Matt 5,22.29.30). Han advarer 
mod fortabelsen og truer farisæerne med dom til Helvede (Matt 
10,28; 23,33). I Luk 12,5 gør han det klart, at oplevelsen af Gehenna 
ligger hinsides døden. Johannes Døberen sammenligner syndere 
med avner, der brændes op i ilden (Matt 3,12). Den, der ikke regnes 
blandt de retfærdige, går til den evige ild (Matt 25,41).

Disse skriftsteder henviser til den sidste dom, hvor de ugudelige 
og deres gerninger vil finde deres endeligt. Ild renser jorden (2 Pet 
3,10-12; Luk 3,17), når de afgjort ubodfærdige, der er til stede ved 
den anden opstandelse, under Satans ledelse belejrer det nye Jeru-
salem og omkommer (Åb 20,5.9).

Djævelen, hans engle og de, der er forført af ham, kastes så – billed-
ligt talt – i ildsøen (Åb 20,10.14.15). Således er de ugudeliges første 
død endnu ikke deres uigenkaldelige endeligt. I stedet vil de med 
Satan, syndens ophavsmand, først efter de tusind år blive bragt i en 
tilstand af ikke-eksistens, som om de aldrig havde været til. Dette er 
den anden død, hvorfra der ikke er nogen opstandelse (Åb 20).

Talen om ”helvedets ild“, hvor de gudløse brændes levende, vækker 
foruroligende associationer til middelalderlige kætter-, heksebål og 
andre pogromer. Men Gud er ikke nogen storinkvisitor, der lader 
sine ofre brænde under lidelse på kætterbål, og han er heller ikke 
en følelseskold massemorder, der udsletter millioner og atter millio-
ner af mennesker i et blodigt orgie, mens de retfærdige ser på.

Bibelens forfattere bruger drastiske og opruskende billeder af Guds 
retfærdige dom, der understreger, hvad det i sidste ende handler 
om: at være eller ikke være, frelse eller fortabelse, (evigt) liv eller 
(evig) død.

TORSDAG 1. DECEMBER 2022
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1 Joh 5,9-13
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Det evige liv

På hvilket ”vidnesbyrd“ hviler troen på det evige liv? 

Hvorfor gælder det evige liv kun dem, der tror på Jesus?

Bibelen gør det klart, at kun Gud er ”den eneste, som har udødelig-
hed“ (1 Tim 6,15-16) og er den eneste kilde til liv (Sl 36,9; Kol 1,15-17; 
Hebr 1,2). Da synden kom ind i verden gennem Adams og Evas fald, 
kom de og alle deres efterkommere under dødens forbandelse og 
mistede det evige livs gave. Men Gud opgav os ikke som fortabte. 
Han tilbyder os evigt liv, som var tiltænkt os fra begyndelsen, gen-
nem Kristus. Det er en gave, hvis kvalitet allerede nu kan opleves, 
og som vil udfolde sig i hele sin vælde efter opstandelsen.
 
Forestillingen om evige helvedespinsler og skærsilden som de dø-
des midlertidige opholdssted er ikke bibelsk. Tværtimod illustrerer 
”helvedes ild“ den kendsgerning, at livet uden Gud ikke har nogen 
fremtid, men ender i udslettelsens intethed. 

FREDAG 2. DECEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Læs Bertrand Russells citat fra indledningen til søndagsafsnittet. 
Kan I forstå Russell? Har I været udsat for lignende indvendinger? 
Hvad svarer I?

 Mark 9,43-48
Hvordan skal Jesu opfordringer forstås? 

Med hvilken begrundelse kunne man udlede en evig pinsel af 
disse ord? 

Hvilket lys kaster Es 66,23-24 på dette spørgsmål? 

  Mal 3,19
Hvilken begivenhed beskrives her? 
I hvilken grad er denne beskrivelse i overensstemmelse med, 
hvad Bibelen forstår ved udtrykket ”helvede“?

  ApG 2,29.34 og 1 Kor 15,16-18
Hvordan belyser Peter og Paulus spørgsmålet om de dødes  
tilstand og forbliven? 

Hvorfor er der i skriftstedet kun begrænset mulighed for 
alternative tolkninger som f.eks. evige pinsler i helvede og 
skærsild?

  1 Joh 5,9-13
På hvilket ”vidnesbyrd“ hviler troen på et evigt liv? 

Hvorfor gælder det evige liv kun dem, der tror på Jesus?

Hvorfor er det så vanskeligt at få anderledestænkende bort fra 
ideen om udødelighed og få dem til at tro på Bibelens opstandel-
seshåb? Hvilke erfaringer har I gjort?

DIALOG TIL SABBATTEN 3. DECEMBER 2022
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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



90

Es 8,19-22

 
 Forståelse
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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
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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
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UGEN 11.-17. DECEMBER 2022

”Vi beder til, at fredens Gud helt og holdent vil tage jer til sig og 
sørge for, at der ikke er noget at udsætte på jer, når Jesus Kristus 
kommer tilbage, hverken hvad angår jeres ånd, sjæl eller krop. 
Gud vil gøre det, for han har udvalgt jer og er trofast“ (1 Thess 
5,23-24, Bibelen 2020).

At møde Jesus er målet, der præger hans efterfølgeres liv i alle 
ting.

Mens Paralympics 2021 stod på, blev medaljevindere ofte intervie-
wet. Flere af dem gav udtryk for deres glæde og lettelse over, at le-
gene kunne finde sted på trods af Corona-pandemien. De havde jo i 
flere år trænet til dette stævne. Man kan godt forestille sig, hvordan 
hele deres liv var rettet mod dette mål.

Det Nye Testamentes skrifter peger gang på gang hen til troens 
mål. De ønsker at styrke håbet, opmuntre til udholdenhed og også 
somme tider til at leve på en bestemt måde som følge af troen på 
Jesus Kristus.

Søndag Følg forbilledet – Jesus Luk 2,52; Matt 4,23  
Mandag Vær Guds tempel 1 Kor 3,16; 6,19
Tirsdag Hav Kristi sindelag 1 Kor 2,16; Rom 12,2
Onsdag Lev ikke efter kødet Rom 8,12-14; ApG 8,4-24
Torsdag Vær beredt 2 Pet 3,14; 1 Joh 3,1-3
Fredag Hold fast 

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

12. 12. ugeuge Lad målet bestemme  
dit liv
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Matt 4,23
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Følg forbilledet – Jesus

Hvordan beskriver evangelisterne Jesus og hans gerning?
Hvad fascinerer mig ved hans biografi?

Jesus står på tærsklen til religionsmyndighed. [Med det afsluttede 
14. år er man i Tyskland religionsmyndig]. Ved at gå ud fra 1 Sam 
2,26 peger Lukas på Jesu åndelige og fysiske udvikling. Han var sik-
kert regelmæssigt og grundigt blevet undervist i loven. Han udmær-
kede sig også åbenlyst ved med sin fatteevne at drage de rigtige 
konklusioner fra Skriften. ”Yndest“ skal her forstås i betydningen af, 
at han var ”vellidt“.

Matthæus gør status over den tidligste tid af Jesu gerning. Han for-
tolker Skriften med fuldmagt og finder her de gode nyheder om 
gudsriget, der er kommet nær. Udtrykket ”evangelium“ optræder 
her for første gang. Jesus støtter sig ikke til rabbinernes og de skrift-
kloges kommentarer, men fortolker Skriftens ord direkte. Han åben-
barer en kærlig og frelsende Gud, som har omsorg for menneskene 
og understreger, at Guds riges komme er grund til jublende glæde. 
Helbredelserne skal åbenbare ham som den lovede Messias.

Jesus var fuldt ud menneske, og alligevel forblev han forbundet 
med sin far i et og alt og viste hengivenhed over for mennesker. Han 
fortalte menneskene, hvad de er set med Guds øjne, og åbnede der-
med vejen til forandringer i deres hjerter.

”Med hans opfordring til at følge ham er personen Jesus fra Nazaret 
kristendommens oprindelse og permanente centrum. Ingen steder 
sagde Jesus: 'Gentag efter mig!', fordi den kristne tro ikke følger et 
princip, men et levende væsen, og ikke en lære og ikke evige ideer, 
men en kærlighedsgerning“ (Hans Küng, citeret i Evangelischer  
Erwachsenenkatechismus, 2001, 199).
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1 Kor 3,16; 6,19

 Forståelse
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Vær Guds tempel

Hvad vil Paulus fortælle med billedet om templet?

I menigheden var der opstået splittelser, og hver gruppering havde 
deres egen leder. Det var enten Paulus eller Apollos. De var begge 
involveret i at opbygge menigheden. Men også menigheden i sin 
helhed havde ansvar for dette, for den er Guds tempel, som det 
gælder om at bevare.

I kapitel 6 mønter Paulus billedet af templet og ansvaret på den 
enkelte kristne. Nogle korintere fortolkede sætningen: ”Alt er tilladt“ 
(v. 12) ikke som forbundethed med Kristus, men som et frikort til at 
synde, muligvis helt konkret for at gå til kærlighedsgudinden Afro-
dites tempelskøger. De levede i en kultur, hvor den menneskelige 
krop enten blev foragtet eller forgudet. Det var derfor nærliggende 
at mene, at fællesskabet med Gud ikke blev forringet heraf. Paulus 
argumenterer med, at livsfælleskabet med Kristus inkluderer hele 
mennesket med alle dets aspekter, dets legeme, sjæl og ånd, dets 
vilje og handling. Som medlem på Jesu legeme og som tempel for 
Helligånden skal mennesket nu med al sin hengivende kærlighed 
forherlige Kristus.

”Vi takker dig, hellige Herre Gud,
at du ikke har beholdt din hellighed for dig selv,
men skænket den.
Som således beskænkede og helligede,
og af dig herliggjorte folk lad os tjene.
For du ønsker at hellige andre ved os.
Hvordan kan det ske – ved mig?“
(Heinrich Giesen, Minutengebete, Stuttgart 1974, 18).

MANDAG 12. DECEMBER 2022
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1 Kor 2,16
Rom 12,2

 Forståelse
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Hav Kristi sindelag

Hvilken livsstil har det menneske, der har Jesu sindelag?

Paulus gør det klart, at det ikke kommer an på lærdom og retorik, 
når evangeliet forkyndes. Alene Helligånden gør det muligt, at for-
kynderen og tilhøreren forstår hinanden. Mens det naturlige men-
neske ikke kan forstå, hvordan Gud er og handler, kan det troende 
menneske tolke og forstå evangeliet som Guds handlen. For i ham 
er Kristi ånd (sindelag).

Denne ånd lader ham også fatte, at livet skal leves svarende til 
evangeliets etiske målestok. Af Jesu bjergprædiken som den konkre-
tiserede lov for Guds nye verden forstås, hvad Kristi sindelag er.

Nogle ønsker sig klare regler i efterfølgelsen. Så kunne man altid 
være sikker på at handle rigtigt. Men regler alene fremmer uselv-
stændig tænkning og nærmer sig lovgerningers pligtetik. Den står i 
modsætning til den på egne beslutninger hvilende ansvarlighedse-
tik. Her skal principper alt efter situationen på ny fyldes med liv.

Selvom Bjergprædikenen indeholder konkrete eksempler, f.eks. 
kærlighed til fjender, konfronterer den de troende først og frem-
mest med principper – først og fremmest kærligheden til Gud og 
mennesker. Regler kan forældes. Et princip kan og skal aktualiseres 
svarende til tidens behov, hvis man ikke med sin forståelse af Guds 
vilje vil stå tilbage som forældet.

”I skal lade jer forvandle, så I får en ny måde at tænke på. Så kan I 
finde ud af, hvad det er, Gud vil, og hvordan I kan glæde ham med 
det, der er godt og rigtigt“ (Rom 12,2 Bibelen 2020).

TIRSDAG 13. DECEMBER 2022



98

Rom 8,12-14
ApG 8,4-24
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Lev ikke efter kødet

Hvad er ifølge Paulus konsekvenserne af at efterfølge Jesus?
Hvor oplever jeg dette konkret i dag?

Apostlens kerneudsagn i disse vers er i barnlig tillid til Faderen i 
troen at leve et nyt liv ved Ånden. Han opmuntrer til alene at stole 
på Guds nåde, men gør samtidig klart, at Guds Ånd, som bor i den 
troende, ønsker at præge og forny dennes tænkning og handlen.

I Brevet til Romerne betyder ”kødet“ ikke kun menneskelig svaghed, 
men også oprør mod Gud. Den, der lader sig lede af Ånden, har sta-
dig at gøre med ”kødet“, men han lever i et myndig barns frihed og 
ansvar i det nye tilhørsforhold til Gud.

”Det er i hvert fald, hvad der menes: denne ansvarlige handlen i Ån-
dens magt og denne bevarelse af friheden er en del af det, hvis man 
virkelig vil bære det høje navn som et ‘Guds barn’“ (WStB, Der Brief 
des Paulus an die Römer, 166f.).

Troldmanden Simon, som havde bygget sig selv op til en inkarnation 
af en guddom, så blev troende, døbt, og som tilsyneladende også 
havde modtaget Ånden, viste med sit inderlige ønske, hvor en vej 
fører hen, når Ånden ikke får lov til at forandre hjertet, nemlig til 
fortabelse.

”Vi takker dig, Kristus,
at du er den frelsende magt
i vores liv.
Du ønsker at forandre vores liv,
så vi bliver mennesker,
i hvem himlen rører jorden.“
(H. u. W. Hümmer, Leise und ganz nah, Selbitz 2009, 185).

ONSDAG 14. DECEMBER 2022
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 2 Pet 3,14
1 Joh 3,1-3
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Vær beredt

På hvilken måde informerer apostlene menigheden om Herrens 
Komme?

Hvordan kan man forberede sig på Jesu Komme?
 
I 2 Pet 3,8-13 anføres endnu et argument mod påstanden om, at Je-
sus ikke kommer tilbage – Gud er tålmodig. Han vil give mennesker 
tid, så de ændrer sig. Årsagen for at fremføre dette argument ligger 
i den jødiske opfattelse, at Messias vil komme igen, når Israel blot én 
dag overholder Guds bud helt og holdent. Heraf følger: Hvis men-
nesker omvender sig og viser sig at være ”ivrige for at stå uplettede 
og lydefrie for ham i fred“, så har Gud mindre brug for tålmodighed, 
og Herren kan komme hurtigere. Det afgørende er, at et liv, levet i 
håbet, har konsekvenser.

Johannes bevidner, at den, der er født af Gud og Ånden, er et Guds 
barn, der allerede nu i sin person viser Guds væsen. Når Herren 
kommer – og først da – åbenbares Guds børns egentlige karakter og 
deres skjulte herlighed. Man kan allerede nu til en vis grad se, om et 
menneske hører Kristus til og lever i håbet om hans komme, nemlig 
på den måde, som det lever, tænker og handler.

”Dagligt er vi vidner til,
at djævelen gør sine gerninger,
også blandt os.
Herre, riv dem ned,
først blandt os.“
(Heinrich Giesen, Minutengebete, Stuttgart 1974, 370).

TORSDAG 15. DECEMBER 2022
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 Refleksion
 

 

 Resumé

Egne tanker

Hold fast

”Den himmel, der er,
er ikke den himmel, der kommer,
når himmel og jord engang forgår.

Den himmel, der kommer,
er den kommende Herre,
når jordens herrer engang er gået.

Den himmel, der kommer,
er den gladeste by,
og Gud med menneskets ansigt.

Den himmel, der kommer,
rører jorden just nu,
når kærligheden forandrer livet.“
Kurt Marti 1921-2017 (schweizisk teolog og digter)
 
Nytestamentlige forfattere tydeliggør på forskellig måde, at beken-
delsen til Jesus Kristus forandrer og præger livet. Dette gælder både 
som løfte og som opfordring.

FREDAG 16. DECEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke korte eller mellemlange mål beskæftiger jer i øjeblikket? 

Hvordan virker Jesu lovede komme på jer? 
Hvilke følelser er forbundet med denne forventning?

  1 Kor 3,16 og 6,19
Hvordan har I det med billedet af mennesket som et tempel  
for Helligånden? 
Er det mere et løfte eller et urimeligt krav for jer? 
Hvori ligger billedets værdi?

  1 Kor 2,16; Rom 12,2
Hvis Jesu efterfølgere har hans ”ånd og sind“, hvorfor er der så  
så mange meninger og spændinger dem imellem?

Hvad ville I foretrække: Præcise love og regler for enhver  
situation i livet eller ansvaret for gang på gang selv at skulle 
træffe den rigtige beslutning?

  2 Pet 3,14; 1 Joh 3,1-3
Hvordan lever ”Guds børn“ i tiden mellem ”allerede“ og ”endnu 
ikke“?

”… at vi bliver mennesker, hvor himlen rører ved jorden“ (se onsdag). 
Hvordan forestiller I jer et sådant liv?

DIALOG TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2022
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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
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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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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
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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
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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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 Es 25,8
Åb 21,4
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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
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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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”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
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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
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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



116

Rom 4,1-5
 

 Forståelse
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 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


