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FORORD TIL BIBELSTUDIUM, 4. KVARTAL 2022

Materialet, som er stillet til rådighed som hjælp til dette kvartals bibelstudium har  
givet adskillige udfordringer, og vi har derfor valgt ikke bare at tilvejebringe en 
oversættelse, men også at bearbejde materialet på en række områder.

Emnet dette kvartal er: ”Evigt liv: Om døden og vores fremtidshåb“. Dette 
emne indbefatter forståelsen af menneskets natur, og vi kommer derfor til at 
læse tekster, hvor man traditionelt har brugt udtryk som ”sjæl“ og ”ånd“. Men af 
og til er tilgangen til sådanne bibelske emner meget stærkt påvirket af den kultur, 
man lever i, og også den eller de bibeloversættelser, som man bruger. Når man 
møder andre bibellæsere, forstår man ofte emner på forskellig måde, alt efter 
hvilke oversættelser og problemstillinger der er udbredt i deres kulturkreds.

En væsentlig udfordring til dette kvartals materiale har været, at der er brugt 
meget tid og plads på at gennemgå problemstillinger, som skyldes engelske 
oversættelser, som fx King James Version, men som ikke vil kunne genkendes 
af danskere, der læser de danske eller nordiske oversættelser. Samtidig savnes 
en række af de forklaringer, som i vores kultur, med vores bibeloversættelser og 
bibelforståelse har den største vægt, når vi fortolker Bibelens enestående syn 
på menneskets natur, på konsekvenserne for livsholdning og etik, på tilstanden i 
døden og på løftet om opstandelse.

Som altid vil vi gerne understrege, at kvartalets studium bør være et bibelstu-
dium. Guds Ord er vores studieobjekt og vores autoritet. Materialet, der stilles til 
rådighed, er en hjælp til sammen at læse Ordet og deri finde Guds vilje for vores liv.

Henrik Jørgensen & Paul B. Petersen
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22 OM DØDEN OG AT DØ: VORES FREMTIDSHÅB

Gud skabte mennesker til at nyde evigheden i et kærlighedsfor-
hold til ham og hans skaberværk. Men dette forhold blev ødelagt 
af syndens uforklarlige opståen i himlen (Es 14,12-15; Ez 28,12-19; 
Åb 12,7-12) og Adam og Evas efterfølgende syndefald (1 Mos 3,1-
19: Rom 5,12). Det tragiske er, at døden ikke kun omfattede men-
neskene, men alt liv på jorden. Vi kan i dag se tegn på død i blade, 
der falder af træerne, blomster, der visner på marken, vores uskyl-
dige kæledyr, som dør under store lidelser, og vores kære, som 
brutalt bliver taget fra os. Verden er fuld af lidelse og tårer.

I længslen efter en bedre verden har mennesker malet mange 
”paradiser”, hvor de kunne tænke sig at leve. For eksempel udgav 
den engelske forfatter James Hilton i 1933 sin bog Tabte Horisonter, 
som nogle få år senere blev filmatiseret med samme titel. Filmen 
beskriver, hvorledes et fly løber tør for brændstof og styrter ned 
i de snedækkede bjerge i Himalaya. Piloten dør, men nogle få af 
passagererne overlever og bliver reddet fra vraget af en gruppe 
tibetanere og bragt til paradisdalen Shangri-La. Isoleret fra om-
verdenen vokser indbyggerne i kærlighed og visdom og lever en 
næsten udødelig tilværelse af varig harmoni og glæde. Men det er 
selvfølgelig kun fiktion.

Som dødelige mennesker har vi brug for sikkerhed i nuet og håb 
for fremtiden. Den schweiziske teolog Emil Brunner udtrykte 
det på denne måde: ”Hvad ilt er for lungerne er håb for menne-
skelivets mening. Fjern ilten, og døden indtræffer på grund af 
kvælning; fjern håbet, og menneskeheden kvæles på grund af 
mangel på ånde; fortvivlelse overtager og fører til en lammelse 
af alle intellektuelle og åndelige kræfter gennem en følelse af 
tilværelsens meningsløshed og formålsløshed. På samme måde 
som den menneskelige organisme er afhængig af tilførsel af ilt, er 
menneskehedens skæbne afhængig af dens tilførsel af håb.” Emil 
Brunner, Eternal Hope (London: Lutterworth Press, 1954), side 7. 
Det bibelske håb giver os styrke i de eksistentielle kriser, vi møder 
på vores færd mod evigheden.
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I modsætning til det fiktive Shangri-La i Tabte Horisonter er vores 
kristne håb om evigt liv ikke ”udspekulerede fabler” (2 Pet 1,16). 
Det bygger på Guds pålidelige løfte om en fuldkommen verden, 
som er uden tårer, smerte eller død (Åb 21,1-5). Dette håb inspi-
rerede den apostolske kirke og blev fastholdt og skattet af mange 
kristne ned igennem århundrederne. Uden nogensinde at miste 
sin kraft giver dette løfte mening og formål til vores tilværelse i 
dag. Det giver os mulighed for i tillid at se ind i fremtiden. Det for-
sikrer os om, at alle vores kære, som er døde i Kristus, til sidst vil 
blive opvakt fra de døde for at arve evigt liv.

Dette kvartals studiemateriale ser på den store strid mellem godt 
og ondt. Vi reflekterer over syndens oprindelse og Guds frelses-
historie, som fører os fra skabelsen og Edens have til nyskabelsen 
efter Jesu genkomst. Vi lægger særlig vægt på syndens og dødens 
væsen og Guds indsats for at bringe menneskene tilbage til det 
oprindelige. Vi vil undersøge, hvad den hellige Skrift fortæller os 
om skabelsen og menneskets natur. Vi vil opdage, hvordan Satan 
har søgt at bedrage menneskeheden med spiritualistiske teorier 
og hævdet, at vi ”ikke skal dø”.

Vi kommer til at studere opstandelsen og gribes af håbet om evigt 
liv i troen på Jesus. Vi vil drøfte, hvordan Kristus døde for os og 
sejrede over dødens magt. Vi vil blive forsikret om, at han ”har 
nøglerne til døden og dødsriget” (Åb 1,18).

I dette kvartal skal vi studere det smertefulde emne død, men vi 
skal gøre det set ud fra det håb om evigt liv, som vi tilbydes gen-
nem Jesus Kristus.

Alberto R. Timm, Ph.d. (Andrews University), er en af 
viceformændene ved Ellen G. White Estate, Inc, og med-
lem af Biblical Research Institute Committee (BRICOM) 
og Geoscience Research Institute Committee (GRICOM). 
Tidligere gjorde han tjeneste som formand for La-
tin-American Adventist Theological Seminary (LATS).

INDLEDNING
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1
”Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er 
slynget til jorden, du som besejrede folkene” (Es 14,12).

Ifølge Bibelen har døden ikke altid eksisteret. Den opstod på 
grund af selviskhed og synd. Da de første mennesker blev fristet i 
Edens have, blev de en del af en stor strid i universet mellem godt 
og ondt. Den var allerede begyndt i himlen, og jorden blev skue-
plads for striden og underlagt dødens herredømme.

Fokus for denne uges studium er denne kamp mellem det gode 
og det onde. Vi kommer til at se på dens oprindelse og på de vær-
dier, som hver af de to sider i striden repræsenterer. Og vi kommer 
til at se, at vi alle står over for et valg: på hvilken side vil vi stå?

Mange tænkere har forsøgt at forklare det ondes oprindelse. 
Nogle siger, at det onde altid har eksisteret, for ud fra deres syns-
punkt kan det gode kun værdsættes, hvis det sættes i kontrast 
med det onde. Andre tror, at verden blev skabt fuldkommen, 
men at det onde på en eller anden måde opstod. Ifølge fx græsk 
mytologi opstod det onde, da den nysgerrige Pandora åbnede en 
forseglet boks, hvorfra der fløj alverdens former for ondskab. Men 
myten forklarer ikke, hvor ondskaben i boksen kom fra.

Bibelen lærer, at vores Gud, som elsker os, har al magt (1 Krøn 
29,10-11) og er fuldkommen (Matt 5,48). Derfor må alt det, han gør, 
også være fuldkomment (5 Mos 32,4). Det gælder også den ver-
den, han skabte. Men hvordan kunne ondskab og synd så dukke 
op i denne verden? Ifølge 1 Mos 3 førte Adams og Evas fald til 
synd, ondskab og død.

Men selv før syndefaldet eksisterede det onde og viste sig gen-
nem ”slangen,” som bedrog Eva. Vi er derfor nødt til at gå længere 
tilbage end syndefaldet for at finde kilden og ophavet til det onde, 
som er så dominerende i vores nuværende tilværelse.

· 1 Joh 4,8.16
· 1 Joh 4,7-16
· Ez 28,12-19
· Es 14,12-15
· Åb 12
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SØNDAG

 

 1 Joh 4,8.16

Til eftertanke

25. SEPTEMBER 2022

SKABELSEN, ET UDTRYK FOR KÆRLIGHED

Naturen – i sin nuværende tilstand – er en blanding af godt og 
ondt. En rosenbusk kan frembringe smukke og velduftende roser, 
men dens torne river og stikker. En tukan kan imponere os med 
sin skønhed, men også ryste os, når den angriber andre fugles 
reder og spiser deres unger. Venlige mennesker kan i næste øjeblik 
være hadefulde og voldelige. Det er ikke så mærkeligt, at tjenerne 
i lignelsen om hveden og rajgræsset spurgte markens ejer: ”Herre, 
såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra?” 
Og ejeren svarede: ”Det har en fjende gjort” (Matt 13,27.28). På 
samme måde skabte Gud universet fuldkomment, men en fjende 
har ødelagt det med syndens uforklarlige tilstedeværelse.

Hvad kan visheden om, at Gud er kærlighed, sige os om hans 
skabende gerninger?

Kærlighed kan ikke eksistere lukket inde i sig selv, men er nødt til 
at blive udtrykt. Guds kærlighed deles internt mellem guddom-
mens tre personer og eksternt i forholdet til alle hans skabninger. 
Alt, hvad Gud gør, er et udtryk for hans ubetingede og uforander-
lige kærlighed. Dette indbefatter hans skaberhandlinger, hans frel-
sende gerninger og i udøvelsen af hans straffedomme. Men ”Guds 
kærlighed er ikke blevet udtrykt mindre i hans retfærdighed end i 
hans nåde. Retfærdighed er grundlaget for hans trone og frugten 
af hans kærlighed”( Ellen White, Jesu Liv, s. 672).

Fordi Gud er kærlighed, og alt, han gør, er et udtryk for denne 
kærlighed, kan han ikke være syndens ophav, for synd er direkte i 
modstrid med hans karakter.

Men havde Gud virkelig brug for at skabe universet? I lyset af 
hans suverænitet kan man svare nej, for det var en beslutning, 
han frit valgte at tage. Men i lyset af hans kærlige natur ønskede 
han et univers, hvor han kunne udtrykke sin kærlighed. Det er fan-
tastisk, at han skabte nogle livsformer, som fx menneskene, som 
ikke kun er i stand til at svare på Guds kærlighed, men også kan 
dele og udtrykke kærlighed mod andre (se også Mark 12,30-31).

Betragt den skabte verden. Hvordan kan du se Guds kærlighed 
genspejlet i den på trods af syndens ødelæggelser? Hvordan kan 
vi finde håb gennem de udtryk for Guds kærlighed, som vi ser i 
skaberværket?
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MANDAG

 1 Joh 4,7-16
 

Til eftertanke

26. SEPTEMBER 2022

EN FRI VILJE – GRUNDLAGET FOR KÆRLIGHED

Hvad fortæller denne tekst om, at et frit valg er en betingelse 
for, at kærligheden kan vokse?

Kunstige blomster kan være smukke, men de vokser ikke og dufter 
ikke som virkelige blomster. Robotter kan programmeres til at tale 
og udføre forskellige opgaver, men de har hverken liv eller følelser. 
Liv og fri vilje er nødvendige betingelser for at kunne modtage og 
dele kærlighed. Gud skabte engle og mennesker med frihed til at 
træffe valg. Det indbefattede også muligheden for at følge en dår-
lig vej. Gud skabte universet som et fuldkomment og harmonisk 
sted, hvor hans skabninger kunne vokse i kærlighed og visdom.

I 1 Joh 4,7-16 understreger apostlen Johannes, at ”Gud er kær-
lighed”, og at han viste sin kærlighed for os ved at sende sin egen 
søn for at dø for vores synder. Vores taknemlighed bør vise sig 
ved, at vi elsker hinanden. En sådan kærlighed har guddommelig 
oprindelse og er et tegn på, at Gud bliver i os og vi i ham. Appellen 
om at genspejle Guds kærlighed giver kun mening, hvis den gives 
til skabninger med valgfrihed. Men frihed til at vælge kan også 
misbruges. Det er Lucifers tragiske oprør i himlen eksempel på.

Men selv i erkendelsen den frie viljes betydning findes der men- 
nesker, der undrer sig: Hvorfor skabte Gud Lucifer, hvis han vidste, at 
han ville gøre oprør? Er Gud så ikke i sidste ende alligevel ansvarlig 
for syndens opståen? Det er et vanskeligt spørgsmål med mange 
overvejelser. Hvad betyder det ”at være ansvarlig for”? Syndens 
natur og oprindelse har vi ikke en fuldstændig forklaring på, men 
Gud bestemte ikke, at synden skulle opstå. Han tillod muligheden, 
og dernæst bar han selv den ultimative straf på korset. I alle vores 
smertefulde spekulationer omkring ondskab må vi ikke glemme, 
at Gud selv betalte den højeste pris for det ondes eksistens og 
syndens endeligt (se Matt 5,43-48; Rom 5,6-11). På grund af syn-
den har han lidt mere, end nogen af os nogensinde kommer til.

En fri vilje har konsekvenser – både for os selv og for andre. 
Hvilke risici indebærer muligheden for valg? Når jeg giver mine 
nærmeste frihed til selv at træffe afgørelser, er jeg så altid til-
freds med deres valg? Hvad ville du gøre, hvis du var Gud og 
havde magt til at ændre deres afgørelser? 

Hvis du har set filmen Bruce Almighty, så prøv at gengive fil-
mens fremstilling af de problemstillinger, et menneske har, der 
får Guds magt til at gøre lige, hvad han vil.
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 Ez 28,12-19

Til eftertanke

27. SEPTEMBER 2022

UFORKLARLIG UTAKNEMLIGHED

Hvad kan vi lære af denne tekst om syndens uforklarlige oprin-
delse?

En stor del af Ezekiels Bog er skrevet i et meget symbolsk sprog, 
hvis betydning rakte langt ud over den lokale situation. Specifikke 
personer, dyr og ting samt lokale begivenheder bliver brugt til at 
beskrive bredere kosmiske og/eller historiske virkeligheder. I Ez 
28,1-10 taler Herren om Tyrus’ fyrste. Tyrus var en rig havneby i 
oldtiden, og fyrsten beskrives som rig og stolt, men han var kun et 
menneske, selv om han påstod at være en gud på sin gudetrone.

I vers 12-19 bruges den historiske virkelighed billedligt til at 
beskrive Lucifers synd i himlen. Tyrus’ fyrste – et menneske ”midt 
ude i havet”, repræsenterer nu ”en salvet kerub”, som var ”i Eden, i 
gudshaven” og ”på det hellige gudebjerg”.

En afgørende udtalelse i hele beskrivelsen findes i vers 15, hvor 
der siges: ”Du var udadlelig i din færd, fra den dag du blev skabt, til 
der blev fundet uret hos dig.” Det er vigtigt at bemærke, at Lucifers 
fuldkommenhed indbefattede muligheden for det onde, mulighe-
den for at synde. Det var tilfældet, fordi han var et moralsk væsen 
og havde en fri vilje, som hører til dette at være fuldkommen.

Lucifer var skabt fuldkommen. Det indbefattede, at han havde 
evnen til frit at vælge. Men han misbrugte sin fuldkommenhed ved 
at misbruge sin frie vilje, og derved blev han fordærvet og opfat-
tede sig selv som mere betydningsfuld, end han var.

Lucifer var ikke længere tilfreds med, hvordan Gud havde skabt 
og ophøjet ham. Han mistede sin taknemlighed til Gud og ønskede 
at modtage en højere anerkendelse, end han fortjente. Hvordan 
dette kunne ske med en fuldkommen engel i et fuldkomment uni-
vers er uforklarligt.

”Synd er et mysterium, er uforklarlig. Der var ingen grund til, at 
den opstod. At forsøge at forklare den er at forsøge at give en 
begrundelse for den, og det ville være at retfærdiggøre den. Synd 
opstod i et fuldkomment univers og viste sig at være uden und-
skyldning” (Ellen White, The Truth About Angels, s. 30).

I 1 Thess 5,18 siger Paulus: ”Sig tak under alle forhold.” Hvordan 
kan dette hjælpe os til at komme af med følelser som utaknem-
lighed og selvmedlidenhed, især når vi møder vanskeligheder?

TIRSDAG
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 Es 14,12-15

Til eftertanke

28. SEPTEMBER 2022

STOLTHEDENS PRIS

Igennem Bibelens historie ser vi to magter, der kæmper mod hin-
anden. Det ene er Salem, Zions bjerg, Jerusalem og det nye Jeru-
salem, som repræsenterer Guds rige. Det andet er Babel eller Ba-
bylon, som står for Satans rige. Adskillige gange kaldte Gud sit folk 
ud af det hedenske Babylon for at tjene ham i Det Lovede Land.

Abraham blev bedt om at flytte fra Ur i Kaldæa til Kana’an (1 
Mos 11,31-12,9). Efter deres lange landflygtighed i Babylon vendte 
jøderne tilbage til Jerusalem (Ezra 2). I Johannes’ Åbenbaring bliver 
Guds folk kaldt ud af de sidste tiders Babylon for at bo sammen 
med ham på Zions bjerg og det ny Jerusalem (Åb 14,1.8; 21,1-3.10).

Hvilke langtrækkende følger havde Lucifers stolthed i himlen for 
universet og vores verden?

Bibelen betegner Babylon som en magt, der er i direkte modstrid 
med Gud og hans rige. Babylons konge bliver, med en særlig refe-
rence til Nebukadnesar, et symbol på stolthed og arrogance. Gud 
havde åbenbaret for Nebukadnesar, at Babylon var hovedet at 
guld på den store statue, som repræsenterede en række verdens-
riger (Dan 2,37-38). Nebukadnesar udfordrede Gud ved at lave en 
statue helt af guld for at vise, at hans rige skulle vare evigt. Han 
krævede endda, at alle skulle tilbede den (Dan 3). Ligesom kongen 
af Tyrus (Ez 28,12-19) blev Babylons konge et symbol på Lucifer.

Es 14,3-11 beskriver den store og undertrykkende babyloniske 
konges fald. I vers 12-15 skifter billedet fra den historiske sfære til 
den himmelske og understreger, at en tilsvarende stolt og arro-
gant holdning førte til Lucifers oprindelige fald. Lucifer planlagde 
at ophøje sin trone over hele himlens hær og gøre sig selv ”lige 
med den Højeste”. Det var begyndelsen til en ny og fjendtlig situ-
ation, hvor Guds uselviske kærlighed blev udfordret af Lucifers 
selviskhed. Han var ikke bange for at anklage Gud for at være det, 
han selv var, og at sprede sine løgne blandt de andre engle. Dette 
er begyndelsen på det ondes uforklarlige oprindelse i universet.

Sammenlign beskrivelsen af Lucifer i Es 14,12-15 med beskrivel-
sen af Messias (Jesus) i Es 52,13-53,12. Hvordan vil du karakteri-
sere forskellen mellem dem? Hvis du stiller dig på den korsfæ-
stedes side i kampen mod det onde, vil det så altid se ud, som 
om du vinder kampen? Findes der midler, du ikke har lov til at 
bruge for at vinde i kampen mellem godt og ondt?

ONSDAG
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 Åb 12

 

Til eftertanke

29. SEPTEMBER 2022

VANTROEN BREDER SIG

Hvad siger dette kapitel om, hvordan oprøret bredte sig fra  
himlen til jorden?

Lucifers fald var ikke kun et enkelt sammenstød af to modsatte 
ideer. Åb 12 fortæller, at der blev krig i himlen mellem Lucifer 
og hans engle på den ene side og Kristus og hans engle på den 
anden. I dette afsnit bliver Lucifer kaldt ”den store drage”, ”den 
gamle slange”, ”Djævelen og Satan” og ”vore brødres anklager” 
(Åb 12,9-10). Kristus omtales som ”Mikael” (Åb 12,7), som betyder, 
”hvem er som Gud?”

Med henvisning til ”ærkeenglen Mikael” i Jud 9 tror nogle 
forskere, at Mikael kun er en engel. Men i Daniels Bog kulmine-
rer hvert af de store syner med Kristus og hans evige rige: som 
stenen, der blev revet løs, men ikke ved menneskehænder (Dan 
2,34.45), som Menneskesønnen (Dan 7,13), som fyrsten for hæren 
og fyrsternes fyrste (Dan 8,11.25) og som Mikael, den store fyrste 
(Dan 12,1). Ligesom Herrens engel er Herren selv (2 Mos 3,1-6; ApG 
7,30-33, etc.) må Mikael være den samme guddommelige person, 
altså Kristus selv.

Idet Ellen White reflekterer over denne strid, forklarer hun, at 
”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, s. 399).

Vi ved ikke, hvor længe krigen varede i himlen, Uanset, hvor 
intens eller langvarig kampen var, er det vigtigste ved hele striden, 
at Satan og hans engle ”ikke kunne stå sig, og de havde ikke læn-
gere deres plads i himlen” (Åb 12,8; se også Luk 10,18). Problemet 
for os er selvfølgelig, at de kom her til jorden.

På hvilke måder kan vi se, at denne strid virkelig foregår på  
jorden? Hvad er vores eneste håb om at vinde over fjenden i 
denne strid?

Satan anklager. Hvad gør Kristus? 
Satan river ned. Hvad gør Jesus?

TORSDAG
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30. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Hvorfor tillod Gud synden?”  
s. 11-16; Mod en bedre fremtid, ”Det ondes oprindelse”, s. 396-405.

”Der var ingen mulighed for at frelse dem [Satan og hans engle], 
som havde oplevet og nydt himlens ubeskrivelige herlighed og 
havde set Guds frygtindgydende majestæt, og som i tilstedevæ-
relsen af al denne herlighed havde gjort oprør imod ham. Der 
fandtes ingen nye og fantastiske fremvisninger af Guds ophøjede 
magt, som kunne gøre et større indtryk end dem, som de allerede 
havde oplevet. Når de var i stand til at gøre oprør, mens de levede 
nær Guds ubeskrivelige herlighed, var det ikke muligt at prøve 
dem i nogen situation, der stillede dem bedre. Ingen skjult magt 
eller kraft og ingen større højde eller dybde af evig herlighed ville 
kunne overvinde deres tvivl, misundelse og oprørske knurren. De-
res skyld og deres straf er nødt til at være proportional med deres 
ophøjede privilegier i himlen” (Ellen White, Confrontation, s. 21).

”Lige fra begyndelsen vidste Gud og Kristus besked om Satans 
frafald og om menneskets fald på grund af den frafaldnes vild-
ledende påvirkning. Gud havde ikke bestemt, at synden skulle 
være til, men han forudså dens eksistens og traf forberedelser til 
at imødegå den. Så stor var hans kærlighed til verden, at han be-
sluttede sig for at give sin enbårne Søn, ‘for at enhver, som tror på 
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv’ ( Joh 3,16)“ (Ellen White, 
Jesu Liv, s. 14).

1. Hvorvidt er Gud i sidste ende ansvarlig for det ondes oprin-
delse og eksistens i vores verden? Havde det været bedre, 
hvis Gud havde skabt væsener uden frihed til at vælge?

2. Hvilken plads har korset i vores forståelse af spørgsmålet om 
ondskab og det ondes oprindelse? 

3. Hvilken forskel gør det for vores etiske valg og personlige 
livsmål, om vi lever efter korsets eller Lucifers værdisæt?

4. Læs Matt 5,43-48. Hvordan kan du i højere grad genspejle 
denne form for kærlighed i alle dine relationer?

5. Læs 1 Pet 5,8 og Ef 6,10-20. Hvordan kan vi holde stand mod 
Djævelen og hans snigløb?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved syn-
den døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle 
syndede“ (Rom 5,12).

Gud havde skabt universet og vores verden gennem Kristus ( Joh 
1,1-3.10; Kol 1,16; Hebr 1,2). Men da Gud Fader viste Kristus særlig 
ære og bekendtgjorde, at de sammen ville skabe verden, ”blev 
Lucifer fyldt med misundelse og jalousi mod Jesus Kristus“ (Ellen 
White, The Story of Redemption, s. 14), og han begyndte at lægge 
planer imod ham.

Da Satan var blevet kastet ud af himlen, besluttede han ”at øde-
lægge Adams og Evas lykke. Han ville forsøge at få dem til at gøre 
oprør, da han vidste, at dette ville skabe stor sorg i himlen … Hvis 
han på nogen måde kunne friste dem til ulydighed, ville Gud finde 
en måde, hvorpå de kunne blive tilgivet, og så ville han selv og alle 
de faldne engle stå i en fordelagtig position, når det gjaldt om for 
dem selv at få del i Guds barmhjertighed“ (Ibid, s. 27).

Gud var godt klar over Satans strategi og advarede Adam og Eva 
mod at udsætte sig for fristelse (1 Mos 2,16-17). Det betyder, at 
selv i den verden, som endnu var fuldkommen og skyldfri, var der 
allerede tydelige restriktioner, som menneskene skulle følge.
I denne uge skal vi reflektere over Adams og Evas fald, hvordan 
synd og død overtog vores verden, og hvordan Gud plantede et 
frø af håb for menneskene allerede i Edens have.

· 1 Mos 2,16-17
· 1 Mos 3,1-7
· Sl 115,17
· Joh 5,28-29
· Rom 5,12
· 2 Kor 5,21

14

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Død i en syndig verden

TIL SABBATTEN | 8. OKTOBER 20222
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SØNDAG

 
 1 Mos 2,16-17

 1 Mos 3,1-4

Til eftertanke

2. OKTOBER 2022

UDSAGN I ET SPÆNDINGSFELT

Verden var fuldkommen, da Herren skabte den (1 Mos 1,31). Død 
var en ukendt erfaring for Adam og Eva. I denne sammenhæng 
kom Gud til Edens have og advarede dem: ”Du må spise af alle træ-
erne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke 
spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!“ (1 Mos 2,16-7).

Hvordan viser disse vers, at friheden til at vælge fandtes i den 
fuldkomne have i Eden? Ville det have været nødvendigt for Gud 
at advare menneskene, hvis de ikke havde friheden til at vælge?

Nogen tid efter Guds advarsel påtog Satan sig en slanges form og 
kom til Edens have. Eva betragtede slangen, som tilsyneladende 
med glæde spiste af den forbudte frugt uden at dø. 

Forestil dig, at du var i Evas sted. Tror du, at slangens ord kunne 
have lydt overbevisende?

Ud fra menneskelig logik lød slangens argument mere overbe-
visende end Guds ord. For det første var der på dette tidspunkt 
intet bevis i den naturlige verden på, at der fandtes synd eller død. 
For det andet så det ud til, at slangen faktisk spiste af den for-
budte frugt og nød den i høj grad. Så hvorfor skulle Eva holde sig 
tilbage fra at gøre det samme? Guds bud virkede alt for indskræn-
kende og meningsløse.

I sin overvejelse over de to modsatrettede udtalelser overså 
Eva desværre tre grundlæggende principper: (1) Menneskelige 
overvejelser er ikke altid den sikreste måde til at vurdere åndelige 
ting; (2) Guds ord kan for os synes ulogisk og meningsløst, men 
det er altid korrekt og pålideligt; (3) Der findes ting, som ikke i sig 
selv er onde eller forkerte, men Gud har valgt dem til at teste vo-
res lydighed.

Evas erfaring i Edens have var ikke et enestående tilfælde. Hver 
dag og hvert øjeblik har vi brug for at vælge mellem Guds ord – 
som for mange kan være upopulært – og besnærende opfordrin-
ger fra den kultur, der omgiver os.

Hvordan påvirker døden og de forhold, der fører til død, din og 
min dagligdag? Er der noget, vi gør anderledes, fordi vi alle skal 
dø, eller spiller den ingen rolle?
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MANDAG

 1 Mos 3,1-7
 

Til eftertanke

3. OKTOBER 2022

FORFØRT AF SLANGEN

Hvilke kriterier brugte Eva i sit valg mellem Guds ord og slan-
gens ord?

1 Mos 3 er et af de mest tydelige eksempler på fristelsernes psy-
kologi. Gud havde advaret Adam og Eva om, at hvis de spiste af 
den forbudte frugt, skulle de dø (1 Mos 2,16-17). Da Satan kom i en 
slanges form, benyttede han flere retoriske strategier for at friste 
Eva til at synde.

Først generaliserede han Guds specifikke forbud. Han sagde til 
hende: ”Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i ha-
ven?“ (1 Mos 3,1). Eva svarede tilbage, at forbuddet kun gjaldt det 
ene træ, for hvis de spiste af det eller rørte ved det, skulle de dø.

Dernæst modsagde Satan Guds udtalelse. Han forsikrede Eva: 
”Vist skal I ikke dø!“ (1 Mos 3,4).

Og til sidst beskyldte Satan Gud for bevidst at tilbageholde  
vigtig kundskab fra Eva og hendes mand. Bedrageren påstod: 
”Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I 
bliver som Gud og kan kende godt og ondt“ (1 Mos 3,5).

Evas nysgerrighed førte hende ind på Satans tillokkende om-
råde. Der blev hun tvunget til at tage en beslutning om enten at 
forblive tro mod Guds forbud eller give efter for Satans bedrage-
riske fristelser. Eva tvivlede på Guds ord og troede i stedet på sine 
egne sanser – den empiriske metode, personlig observation – til at 
vælge mellem to udtalelser, som modsiger hinanden.

Først så hun det ud fra et kostmæssigt synspunkt: ”Træet var 
godt at spise af.“ Dernæst ud fra et æstetisk synspunkt: Det var ”til-
trækkende at se på.“ Og til sidst ud fra en logisk analyse: Det ”var 
godt at få indsigt af.“ I sit eget sind havde hun altså gode begrun-
delser for at lytte til slangens ord og spise af det forbudte træ. Og 
det var desværre, hvad hun gjorde.

Nogle mennesker påstår, at al form for kundskab er gyldig, så 
længe vi holder fast ved ”det gode“ (1 Thess 5,21). Men Adams og 
Evas tragiske erfaring i Edens have viser, at kundskab i sig selv kan 
være meget skadelig. Der findes ting, som det faktisk er bedre, at 
vi ikke kender til.

Hvad lærer denne beretning os om, hvor let det er at rationali-
sere og retfærdiggøre vores syndige valg?
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 1 Mos 3,4

 Sl 115,17
Joh 5,28-29

 Sl 146,4
Matt 10,28

1 Kor 15,51-58

Til eftertanke

4. OKTOBER 2022

”VIST SKAL I IKKE DØ!“

På hvilke forskellige måder er denne løgn blevet gentaget ned 
igennem tiden?

Denne løgn viser sig meget tydeligt i den udbredte tro på en udø-
delig sjæl. I oldtiden var dette grundlaget for mange religioner og 
filosofier. I det gamle Egypten førte det til skikken med at mumifi-
cere og balsamere og til begravelsesarkitekturen, som vi bl.a. ser i 
pyramiderne.

Teorien blev også en af hovedsøjlerne i græsk filosofi. I Platons 
Republik spørger Sokrates fx Glaucon: ”Er du ikke klar over, at vo-
res sjæl er udødelig og aldrig forgår?“ I Platons Phaedo argumenter 
Sokrates på en lignende måde: ”Sjælen er udødelig og uforgæn-
gelig, og vores sjæle vil faktisk eksistere i Hades.“ Disse filosofiske 
ideer har været med til at forme meget af vores vestlige kultur 
– også den post-apostolske kristendom. Men de havde sin oprin-
delse langt tidligere, nemlig i Edens have hos Satan selv.

Grundindholdet i fristelsen i Eden var Satans påstand til Eva: 
”Vist skal I ikke dø!“ (1 Mos 3,4). Med denne overbevisende på-
stand satte Satan sine ord over Guds ord.

Hvad siger disse tekster, som står i stærk modsætning til sjælens 
udødelighed, og hvordan kan de bruges som modargument?

Djævelens teori om sjælens udødelighed er udbredt den dag i dag. 
Bøger, film og tv-programmer fremmer til stadighed tanken om, at 
når vi dør, går vi bare over til en anden tilstand. Og det er uheldigt, 
at dette også forkyndes fra mange kristne kirker. Selv videnskaben 
er blevet inddraget. I USA findes der en stiftelse, som forsøger at 
skabe teknologi, som de påstår vil gøre os i stand til at kontakte de 
døde, som man tror stadigvæk er i live, men eksisterer som PMP’er, 
”postmortale personer“. Når vi ser, hvor omfattende denne anta-
gelse er, er det ingen overraskelse, at dette bedrag vil spille en afgø-
rende rolle i de sidste begivenheder i menneskenes historie.

Hvordan viser løgnen om sjælens udødelighed sig i kulturen i 
Danmark? Hvorfor er det vigtigt at stole på Guds ord frem for på 
det, vores sanser fortæller os? Hvor langt ville du gå, og hvad ville 
du betale og sætte på spil, hvis du fik chancen for at forlænge dit 
liv med 50 gode år? 100 år? 200 år?

TIRSDAG
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 1 Mos 3,7-19
Rom 5,12

 

Til aftertanke

5. OKTOBER 2022

SYNDENS FØLGER

Hvad var de vigtigste følger af synd?

Betaget af slangens tale så Eva ikke de langtrækkende følger af sit 
valg. I sig selv var det at spise af frugten ikke nær så alvorligt som 
det, handlingen repræsenterede. Ved sin ulydighed ophørte Eva 
med at være loyal mod Gud og valgte i stedet at følge Satan.

1 Mos 3 beskriver Adams og Evas fald og nogle af de meste tra-
giske konsekvenser. Fra et teologisk perspektiv blev begge over-
vældet af teofobi. De blev bange for Gud og de gemte sig for ham 
(1 Mos 3,8). Fra en psykosocial vurdering skammede de sig over 
sig selv og begyndte at anklage hinanden (1 Mos 3,7.9-13). Rent  
fysisk ville de svede, føle smerte og til sidst dø (1 Mos 3,16-19). 
Økologisk blev den naturlige verden degenereret (1 Mos 3,17-18).

Edens have var ikke længere det smukke og behagelige sted, 
den plejede at være. ”Da Adam og hans ledsager så de første tegn 
på forfald i visnende blomster og faldende blade, sørgede de dy-
bere, end nutidens mennesker sørger over deres døde. Der var i 
sandhed grund til at sørge over de sarte blomsters død; men da 
de smukke træer mistede deres blade, indprentede dette syn dem 
den grusomme kendsgerning, at døden er hvert levende væsens 
lod“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 31).

Adam og Eva døde ikke med det samme i den forstand, at de 
ophørte med at leve, men den dag fik de deres dødsdom. Herren 
sagde til Adam: ”I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du 
vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til 
jord skal du blive“ (1 Mos 3,19). Syndefaldet havde tragiske følger 
for hele menneskeheden. Apostlen Paulus forklarer, at ”synden 
kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og så-
dan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede“ (Rom 5,12).

Det sørgelige og smertefulde faktum er, at på samme måde 
som menneskeheden til alle tider har gjort, så lider vi i dag under 
følgerne af det, der skete i Edens have. Men vi kan være taknem-
lige over, at vi på grund af Jesus og korset har håbet om evigt liv i 
en verden, hvor synd aldrig mere vil opstå.

Bibelen lærer, at vi oprindeligt var skabt til liv. Men vi, der lever i 
dag, har arvet den situation, som jorden kom i på grund af synd. 
Vi er derfor vant til død og ødelæggelse. Tænk over, hvordan du 
og jeg i dag kan støtte det, som fører til liv, glæde og velfærd, i 
modsætning til død, sorg og ødelæggelse.

ONSDAG
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 1 Mos 3,15.21

 

 1 Kor 5,21
 Hebr 9,28

6. OKTOBER 2022

DET FØRSTE LØFTE OM EVANGELIET

Hvilket håb findes i disse vers for hele menneskeheden?

1 Mos 3 beskriver den frygtelige tragedie, som gjorde sit indtog i 
verden efter syndefaldet. Alt ændrede sig, og Adam og Eva så kon-
trasten mellem, hvordan verden var før, og hvordan den var nu.

Men midt i deres fortvivlelse gav Gud dem en forsikring og et 
håb for deres fremtid. Først forbandede han slangen med et ord 
om messiansk håb. Han gav et løfte om en frelser, som ville blive 
født i kvindens slægt: ”Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvin-
den, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit 
hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen“ (1 Mos 3,15).

Det ”fjendskab“, som Gud beskrev, var ikke blot en ydre kos-
misk strid mellem godt og ondt. Den handler også om vores livs-
holdning og den reaktion, du og jeg får til det onde, når frelseren 
vinder os over på sin side. Kristus ønsker at indpode fjendskab til 
Satan i hvert eneste menneskes sind. Det er Guds nåde, som leder 
os til omvendelse, når evangeliet om hans tilgivelse og kærlighed 
griber os. Uden hans fornyende kraft ville menneskeheden ved-
blive at være Satans slaver, rede til at følge hans befalinger.

Gud brugte dernæst ofringen af et dyr til at illustrere løftet om 
Messias (se 1 Mos 3,21). ”Da Adam efter Guds specifikke retnings-
linjer bragte et offer for synd, var ceremonien meget smertefuld 
for ham. Hans hånd skulle løftes for at tage liv, som alene Gud 
kunne give, og bringe det som et offer for synd. Det var første 
gang, han havde oplevet død. Mens han så på det blødende offer, 
som vred sig i dødskamp, skulle han i tro se frem til Guds søn, som 
offeret symboliserede, og som skulle dø som et offer for menne-
skene“ (Ellen White, The Story of Redemption, s. 50).

Hvad fortæller disse tekster om, hvad der først blev åbenbaret 
i Eden?

Adam og Eva forlod Edens have, og de havde fået at vide, at de 
skulle dø (1 Mos 3,19. 22-24). Men de forlod ikke haven nøgne eller 
med de figenblade, de selv havde syet sammen (1 Mos 3,7). Gud 
selv ”lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på“ 
(1 Mos 3,21). Gennem denne handling oplevede Adam og Eva for 
første gang, at Gud ville dække dem med sin retfærdighed (se Zak 
3,1-5; Luk 15,22). Allerede fra begyndelsen i Edens have blev evan-
geliet åbenbaret for menneskene.

TORSDAG
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7. OKTOBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og Profeter ”Fristelsen og Syndefaldet“,  
s. 26-31 og ”Frelsesplanen“, s. 32-36

· Uddannelse, ”Kundskaben om Godt og Ondt“, s. 23-27.

I de senere år har man studeret ”nærdødsoplevelser“. Nogle men-
nesker, som har oplevet at blive genoplivet, kan berette om, hvor-
dan de svævede ind i en anden eksistenssfære. Nogle fortæller 
om lys, og nogle har mødt for længst afdøde slægtninge. Kristne, 
som har haft denne oplevelse, har set det som en forsmag på 
himlen. Disse fortællinger ses af mange, som beviser på sjælens 
udødelighed. Men der er noget, der ikke stemmer helt. De fleste 
af dem, der har haft sådanne oplevelser, påstår, at de åndelige 
væsener, de har mødt, gav dem opmuntrende ord og udtalelser 
om kærlighed, fred og godhed. De hører aldrig om frelse i Kristus, 
intet om synd, intet om dom. Det, de hører, ligner New Age lær-
domme, hvilket måske forklarer, hvorfor disse mennesker, når de 
kommer tilbage til livet, har en tendens til at tage mere afstand fra 
kristendommen, end før de ”døde“. Er de blevet bedraget af den 
samme og med den samme løgn, som bedrog Eva i Edens have?

1. Hvordan viser Adams og Evas erfaring, at Guds tilgivelse ikke 
fjerner alle syndens følger? Hvilke følger lever du med?

2. Træet til kundskab om godt og ondt var et tillokkende om-
råde for Adam og Eva. Hvilke ”tillokkende områder“ kan vi 
blive fristet til at opsøge?

3. Hvordan vil du beskrive Adams og Evas overtrædelse? Dre-
jede den sig kun om en handling? Hvilke motiver var involve-
ret? Hvad appellerede til Eva og Adam, da de valgte at synde?

4. Synes du, at døden var en rimelig straf for deres forseelse? 
Kunne overtrædelsen være ordnet med en mindre bod?

5. Havde nogen ”del“ af Adam og Eva eksisteret tidligere, inden 
de blev skabt? Da Adam og Eva siden døde, døde de da helt, 
eller levede en ”del“ af dem videre som udødelig? 

6. Hvorfor tror du, at tanken om, at mennesket på en eller  
anden måde er ”udødelig“ og dermed lidt ligesom Gud, er så 
tiltrækkende for mange?

Spørgsmål
til drøftelse

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

I denne uge skal vi se på nogle af de bibelske tekster, hvor men-
neskets natur er beskrevet. Det er oplagt at betragte dette emne 
ud fra skabelsesberetningen, og teksterne vil derfor i første række 
være fra Det Gamle Testamente. 

I den vestlige kultur har man traditionelt talt om, at mennesket 
har en ”sjæl“ eller en ”ånd“, og vi vil undersøge, hvad de bibelske 
ord, som er oversat med ”sjæl“ eller ”ånd“, oprindeligt betød.

Emnet drejer sig egentlig om menneskets identitet, og studiet 
vil hjælpe os til (1) at besvare spørgsmålet, om der er noget udø-
deligt i mennesket selv, (2) bedre at forstå, hvordan Gud skabte 
mennesket til at leve.

Gud sagde til de første mennesker, at de skulle dø, hvis de 
spiste af træet i havet (1 Mos 2,16-17). Satan hævdede, at de ikke 
ville dø (1 Mos 3,4). Mange forsøger at få Satans ord til at passe 
sammen med Guds ord. For dem henviser advarslen ”du skal dø“ 
til det dødelige fysiske legeme, mens løftet ”Vist skal I ikke dø“ er 
en henvisning til en udødelig sjæl eller ånd. Med andre ord, at ikke 
hele mennesket dør, når det dør!

Men denne tilgang til teksten virker ikke. Kan man fx få modsi-
gende udtalelser fra Gud og Satan til at passe sammen? Findes der 
en udødelig sjæl eller ånd, som uafhængigt af et legeme overlever 
den fysiske død? Der findes mange filosofiske og til og med viden-
skabelige forsøg på at besvare disse spørgsmål. Men som bibeltro 
kristne må vi indse, at kun den almægtige Gud, som skabte os, 
kender os fuldt ud (se Sl 139). Kun i Bibelen, hans ord til os, kan vi 
finde svar på disse vigtige spørgsmål.

· 1 Mos 1,24-27
· 1 Mos 2,7.19
· Matt 10,28
· Præd 3,18-19; 9,4-6; 12,1-7
· 1 Kong 2,10; 22,40
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Ugens vers
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Hvordan er menneskets 
natur?
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SØNDAG

 1 Mos 2,7

 

Til eftertanke

9. OKTOBER 2022

”ET LEVENDE VÆSEN“

Hvordan beskriver teksten mennesket?

Der er brugt to udtryk om mennesket ved skabelsen. Gud blæser 
(1) ”livsånde“ i menneskets næsebor, så det (2) bliver ”et levende 
væsen“, hvor det hebraisk ord for ”væsen“ er næfæsh. I dag vil vi 
undersøge, hvad næfæsh betyder, i morgen ser vi nøjere på betyd-
ningen af ”livsånde“.

Udtrykket ”levende væsen“ er traditionelt blevet oversat med 
”levende sjæl“. I vestlig kultur er denne ”sjæl“ blevet opfattet som 
noget immaterielt, som altså har livet i sig selv og kan leve uaf-
hængigt af legemet. Man har søgt efter denne ”sjæl“ for at kunne 
identificere menneskets natur og besvare spørgsmålet om, hvem 
eller hvad mennesket er. Filosoffer har i de senere århundreder 
ofte foretrukket at bruge begrebet ”selv“ frem for ordet ”sjæl“.

Men Bibelens ord, som er blevet oversat med ”sjæl“ (næfæsh), har 
slet ikke denne betydning. 

Allerførst er næfæsh ikke noget, mennesket har, fx inden i sig. 
Det er, hvad mennesket er. Bemærk også, at hvis ”jeg“ har en 
”sjæl“, må denne sjæl jo være netop noget andet end mig selv. 

Derfor kan en næfæsh være levende, som ”et levende væsen“, 
men ordet kan også betegne noget, der er dødt, som fx et lig (4 
Mos 6,6-7; 19,11.13 m.fl.). Det giver på ingen måde mening at på-
stå, at næfæsh i sig selv er fx en ”udødelig sjæl“.

Næfæsh er også brugt i skabelsesberetningen om dyrene, og 
der er ikke i beskrivelsen nogen forskel på menneskers og dyrs 
”sjæl/væsen“. Både dyr i havet og på jorden er nøjagtigt som 
mennesket beskrevet som ”levende væsener“ (1 Mos 1,20-21.24). 
Begge er skabninger.

Når salmisten opfordrer til sang med ordene ”Min sjæl, lovpris 
Herren!“, tænker han naturligvis ikke på en immateriel del af sig 
selv, men på hele sin person. Med udbredelsen af oversættelsen 
i King James Version blev den dualistiske opfattelse af næfæsh som 
en immateriel sjæl cementeret i den vestlige kultur; men heldigvis 
afspejler nyere oversættelser en mere bibelsk, hebraisk forståelse 
af ordet og dermed af menneskets natur.

Hvordan kan du og jeg prise Gud med alt det, vi er?
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MANDAG

 

 1 Mos 2,7
1 Mos 7,22

 Præd 12,7;
Præd 3,19

Til eftertanke

10. OKTOBER 2022

”LIVSÅNDEN VENDER TILBAGE TIL GUD“

Skabelsesberetningen fortæller ikke, at mennesket har en ”sjæl“ i 
sig, der gør det anderledes end dyrene. Vi er ligesom dem skabte, 
levende væsener. Hvordan forholder det sig så med det andet ud-
tryk, som anvendes ved skabelsen, nemlig menneskets ”livsånde“?

I disse to tekster er det hebraiske udtryk det samme, nishmat  
khajjim, oversat med ”livsånde“.

Er der nogen forskel på mennesker og dyr mht. til ”livsånde“? 
Fortæller teksten, at mennesket har en ”udødelig ånd“ inden i 
sig, hvor fx tanker eller/og følelser findes?

I disse tekster er der brugt et andet udtryk på hebraisk. Ordet for 
”ånd/ånde“ her er ruakh, et ord med en meget bred anvendelse i 
Det Gamle Testamente. De to udtryk er beslægtede i betydning. 
Stil dig selv de samme to spørgmål som ovenfor igen!

Ordet for ”ånde“ (neshemah, gengivet som nishmat ovenfor på 
grund af sin grammatiske form) har i 1 Mos 2 betydningen ”ånde-
dræt“ og betegner ikke en selvstændigt eksisterende del af men-
nesket. Den er ikke en bevidsthed, der kan leve uden legemet.

Mange kristne tror, at ånden forbliver bevidst, når legemet dør, 
og de forsøger at begrunde dette synspunkt ved at citere Præd 
12,7. Men denne udtalelse siger ikke, at den dødes ånd forbliver 
bevidst i Guds nærhed. Tænk over følgende:

(1) Præd 12,1-7 beskriver aldringsprocessen, som ender med 
død. Den livsånde, som Gud blæste ind i Adams næsebor, og som 
han har givet til både mennesker og dyr, vender tilbage til Gud. 
Der er ikke længere åndedræt.

(2) Præd 12,7 beskriver alle menneskers dødsproces uden 
at skelne mellem de retfærdige og de onde. Mennesker og dyr 
undergår den samme dødsproces (Præd 3,19-20), og ved døden 
ophører man med at eksistere som levende væsener. Salmisten 
siger det på denne måde: ”Du skjuler ansigtet, og de forfærdes, du 
tager deres ånd bort, og de dør og bliver til jord igen“ (Sl 104,29).

Mennesker har mange forudfattede meninger om, hvad ordene 
”sjæl“ og ”ånd“ betyder. Hvordan kan vi sikre os, at vi udtrykker 
os med størst mulig klarhed, når vi forklarer vores bibelske  
opfattelse, altså så den, der hører, forstår, hvad vi mener?
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 Sl 8,4-9
1 Mos 1,26-31

1 Mos 2,15

Til eftertanke

11. OKTOBER 2022

”HVAD ER DA ET MENNESKE?“

Hvori adskiller Bibelens beskrivelse af Guds oprindelige plan for 
mennesket sig fra den verden, vi oplever i dag? Hersker menne-
sker? Hersker vi, som Gud havde tænkt sig?

Mennesket som skabning adskiller sig ikke fra dyrene med hensyn 
til det, vi består af. Både dyr og mennesker er ”levende væsener“ 
(”sjæle“, hebraisk næfæsh). Både dyr og mennesker har ”livsånde“. 
Men læser vi Bibelens beretning om menneskets skabelse, er der 
alligevel en markant forskel. Dyrene modtager ordrer af Gud, som 
simpelthen siger ”Bliv frugtbare og talrige … Og fuglene skal blive 
talrige“ (1 Mos 1,22). 

Beretningen på hebraisk fremhæver et lille, men meget betyd-
ningsfuldt ord. Den danske teolog, Bent Mogensen, gør opmærk-
som på det, når han kommenterer 1 Mos 1,28 og sammenligner 
med Guds ordrer til dyrene: ”I indførelsen af velsignelsesordet er 
der dog en lille forskel. I vers 28 hedder det ‘… sagde til dem ’. Men-
neskene taler Gud til“ (Kommentar til Den bibelske Urhistorie Genesis 
1-11, Gads Forlag, s. 16-17). 

Gud taler altså til mennesket (1 Mos,28). Gud kommunikerer. 
Mennesket kan høre og forstå og sige ”ja“ eller ”nej“.

Den afgørende forskel mellem dyr og mennesker ligger altså i 
den frihed, som vores mulighed for at kommunikere med Gud in-
debærer. Vi kan vælge. Vi kan også vælge forkert.

Man kan også udtrykke det på den måde, at mennesket er skabt 
til at stå i et særligt personligt forhold til Gud. Vores identitet som 
mennesker består altså ikke af nogen ”iboende, udødelig sjæl“ eller 
noget, vi er i os selv, men i det forhold vi har til Gud. Dette forhold 
præger alle andre relationer, vi lever i, forholdet til andre menne-
sker og forholdet til naturen og forholdet til os selv. Og i alle disse 
livsforhold ser Bibelen altid på mennesket i dets helhed.

Ville det have været bedre, hvis Gud havde skabt os uden person-
lig frihed til at vælge? Hvad betyder det for dig og mig, at Gud ser 
på os ud fra vores forhold til ham og til andre mennesker og ikke 
ud fra, hvad vi er i os selv? Hvilke konsekvenser har det? 

Hvordan skal vi vurdere fx østlige meditationsmetoder ud 
fra en bibelsk synsvinkel, hvor målet er, at vi for at finde os selv 
skal se indad i os selv? 

Hvad vil du råde et menneske til, som føler sig usikker på sin 
personlige identitet? Hvordan skal det menneske finde den? 

TIRSDAG
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 Ez 18,4.20

 

 Matt 10,28

Til eftertanke

12. OKTOBER 2022

”DEN, DER SYNDER, SKAL DØ“

I disse vers bruges det hebraiske ord næfæsh, det traditionelle ord 
for ”sjæl“, typisk om mennesket som en person. I citatet herunder 
er der med fed skrift fremhævet, hvor i Ez 18,4 næfæsh er brugt:

”Alle menneskers liv tilhører mig; faderens liv såvel som sønnens 
liv tilhører mig. Den, der synder, skal dø!“

Meningen i versets anden del er altså, at den person, som synder, 
skal dø! Bibelens løsning på dødens dilemma er ikke, at en sjæl 
uden legeme enten farer til himlen, til skærsilden eller til helvede. 
Dens løsning er opstandelsen fra de døde for dem, der er døde i 
Kristus. I sin tale om livets brød sagde Jesus: ”Enhver, som ser Søn-
nen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på 
den yderste dag“ ( Joh 6,40).

De kristne behøver ikke fyldes af panik over Bibelens lære om, 
at de døde ikke har nogen bevidsthed. For det første findes der 
ikke noget evigt brændende helvede eller midlertidig skærsild, 
som venter dem, der dør uden at være frelst. For det andet venter 
der en ufattelig løn for dem, som dør i Kristus. Det er derfor ikke 
så underligt, at ”for den troende er døden kun en lille sag … For 
den kristne er døden kun en søvn, et øjebliks stilhed og mørke. 
Livet er skjult med Kristus i Gud, og ’når Kristus, jeres liv, bliver 
åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i her-
lighed’ ( Joh 8,51-52; Kol 3,4)“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 691).

Hvorfor tror du, at Jesus fortalte disciplene, at de ikke skulle 
frygte for døden, hvis de måtte lide døden som martyrer? Hvad 
mente han med, at legemet kunne blive slået ihjel, men ikke 
”sjælen“? Mente han, at en udødelig sjæl ville leve videre? Eller 
mente han, at den, der dør i forkyndelsen af evangeliet, vil op-
stå til evigt liv?

Hvorfor er visheden om Jesu genkomst afgørende for vores tro 
og for, hvordan vi møder døden? Hvordan kan du og jeg hjælpe 
mennesker til at møde døden med håb, holde fast ved troen og 
ikke gå på kompromis i vores naturlige frygt for livets afslut-
ning?

ONSDAG
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 1 Mos 25,8
2 Sam 7,12

1 Kong 2,10
1 Kong 22,40

 2 Kong 24,5
2 Krøn 32,33

 

Til eftertanke

13. OKTOBER 2022

LAGT TIL HVILE HOS SINE FÆDRE

Hvad siger disse tekster, som bidrager til vores forståelse af  
døden?

Det Gamle Testamente udtrykker på forskellige måder tanken om 
død og begravelse. En af dem er, at man samles med sit eget folk. 
Om Abraham bliver der fx sagt, at han ”døde i en høj alder, gam-
mel og mæt af dage, og gik til sin slægt“ (1 Mos 25,8). Også Aron og 
Moses ”gik til sin slægt“ (5 Mos 32,50).

Hvad lærer det os om dødens natur, at både gode og onde 
konger gik til det samme sted efter døden?

En anden måde, døden ofte beskrives på, er, at en person ”hvilede 
hos sine fædre.“ Bibelen fortæller om Davids død, at han ”lagde 
sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i Davidsbyen“ (1 Kong 
2,10). Det samme udtryk bliver også brugt om flere andre jødiske 
konger, både de trofaste og de frafaldne.

Der ligger mindst tre meningsfyldte aspekter i dette at hvile 
hos sine fædre. En er tanken om, at før eller siden vil tiden komme, 
da vi har brug for at hvile fra vores eget slidsomme arbejde og 
vores lidelser. En anden tanke er, at vi ikke er de første og eneste, 
som går den uønskede vej. Vores forfædre er allerede gået forud 
for os. 

De, som dør i Kristus, kan naturligvis godt blive begravet tæt 
på deres kære, men der er ingen kommunikation mellem dem. De 
er ganske enkelt døde og ophørt med at eksistere. Døden sam-
menlignes med, men er ikke identisk med dette at sove. Vi bruger 
denne sammenligning, når vi siger, at de døde vækkes til liv fra dø-
dens søvn for at mødes igen med deres kære, som døde i Kristus.

Forestil dig, hvordan det ville være, hvis de døde ikke egentligt 
var døde, men faktisk var ved bevidsthed og kunne se, hvordan 
livet udfoldede sig her på jorden – især for deres kære, som ofte 
lider forfærdeligt i sorg over deres død. Hvorfor er Bibelens ord 
om, at de døde ”sover“, en trøst for de levende?

TORSDAG
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14. OKTOBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Mod en bedre fremtid, ”Det første store bedrag“,  
s. 428-442.

Hvis du nogen sinde har været i narkose, har du måske en lille ide 
om, hvordan det er at være død. Men selv under narkose, fungerer 
din hjerne stadig. Forestil dig at være død, hvor al hjernefunktion 
og alt andet helt er ophørt. Deres erfaring er at lukke øjnene, og 
for hvert eneste menneske, som har levet og er død, vil det næste, 
de oplever, enten være Jesu genkomst eller hans komme efter de 
tusind år (se Åb 20,7-15). Indtil da sover de alle, både de retfærdige 
og de onde. For dem vil det vil føles som et øjeblik. 

”Hvis det var sandt, at alle menneskers sjæle efter døden gik 
direkte til himlen, måtte vi jo ønske os døden frem for livet. Denne 
tro har forledt mange til at gøre en ende på deres liv. Når et men-
neske er overvældet af bekymring, rådvildhed og skuffelse, synes 
det at være let at bryde det spinkle bånd til livet og stige op i den 
evige verdens lyksalighed … Intetsteds i Den hellige Skrift findes 
nogen udtalelse om, at de retfærdige får deres belønning eller de 
onde deres straf, når de dør. Patriarkerne og profeterne har aldrig 
sagt noget sådant. Kristus og hans apostle har aldrig antydet det. 
Bibelen lærer tydeligt, at de døde ikke straks kommer i himlen. 
Den siger, at de sover indtil opstandelsen“ (Ellen White, Mod en 
bedre fremtid, s. 434, 441-442).

1. Hvordan kan vi bedre forstå, hvad døden går ud på, når vi 
tror, at menneskets krop og bevidsthed hører sammen som 
et hele? Hvordan kan det hjælpe os til at forstå, hvordan vi 
skal leve? Har Gud åbenbaret noget om, hvordan vi skal leve 
i forhold til samfundet omkring os, eller er disse områder af 
livet underordnede, fordi de ikke er ”åndelige“?

2. Teorien om sjælens udødelighed er vidt udbredt. Hvorfor er 
Bibelens budskab om de dødes tilstand vigtigt? Hvorfor  
finder vi også blandt kristne en stor modstand imod det,  
som virkelig er en fantastisk lære?

3. Hvordan kan vores opfattelse af de dødes tilstand beskytte 
os mod, hvad der kan ”vise sig“ for vores øjne? Hvorfor kan vi 
ikke altid stole på, hvad vi ser, især hvis det, vi ser, eller tror vi 
ser, er en afdød persons ånd, som nogle påstår at have set?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 15. OKTOBER 2022



1
”I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, 
og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået  
løfterne … for han regnede med, at Gud havde magt endog til at 
oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt  
tilbage“ (Hebr 11,17.19).

Det Gamle Testamentes håb er ikke baseret på græske ideer om 
sjælens naturlige udødelighed, men på den bibelske lære om de 
dødes opstandelse.

Men hvordan kan et ikke-længere-eksisterende menneskeligt le-
geme, kremeret til aske eller ødelagt på anden vis, komme til live 
igen? Hvordan kan nogen, som har været død i måske århundre-
der eller årtusinder få sin identitet igen?

Disse spørgsmål får os til at reflektere over livets mysterium. Vi  
er i live og nyder det liv, som Gud nådigt giver os hver dag. Selv 
uden at kunne forstå livets overnaturlige oprindelse ved vi, at  
Gud i begyndelsen skabte liv ud af livløs jord gennem sit ords 
magt (1 Mos 1; Sl 33,6.9). Hvis Gud i begyndelsen var i stand til at 
skabe liv på jorden ud af intet (ex nihilo på latin), hvorfor skulle vi 
da tvivle på, at han er i stand til at genskabe et menneskes liv og 
genoprette dets oprindelige identitet?

I denne uge skal vi med specielt fokus på udtalelser fra Job, nogle 
salmister og profeterne Esajas og Daniel studere, hvordan fore-
stillingen om den endelige opstandelse kom til udtryk i Det Gamle 
Testamente.

· Job 19,25-27
· 1 Tim 6,16
· Sl 49; Sl 17
· Es 26,14.19
· Dan 12

30
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SØNDAG

 Job 19,25-27
Sml. med

 Joh 1,18
 1 Tim 6,16

 Sl 73,12-17
Mal 3,14-18

 

Til eftertanke

16. OKTOBER 2022

JEG SKAL SKUE GUD

Hvornår og under hvilke forhold forventede Job at ”skue Gud“? 
Når Job i disse vers kan give udtryk for troen på en opstandelse, 
hvordan kan han i 14,7-14 give udtryk for, at mennesket i mod-
sætning til fx et træ ikke har noget håb om liv efter døden?

Livet er ikke retfærdigt. Det ser vi især, når vi oplever, at ”de gode“ 
lider, og det går ”de uretfærdige“ godt. Job var ”en retsindig og ret-
skaffen mand, der holdt sig fra det, der var ondt“. Alligevel tillod 
Gud Satan at plage ham. Han blev ramt fysisk af sygdom, materielt 
mistede han næsten alt, hans tjenere og til og med hans egne 
børn døde. Følelsesmæssigt var han omgivet af venner, som ”trø-
stede“ ham med, at det hele var selvforskyldt. 

Job var ikke klar over, at han var epicentrum for en kosmisk 
kamp mellem Gud og Satan. I sin lidelse ønskede Job, at han aldrig 
var blevet født ( Job 3,1-26). 

Jobs bog kan være vanskelig at læse og forstå. Men mange 
bibellæsere finder i Jobs udvikling en logik, som fører til troen på 
opstandelsen. Jobs venner hævder, at Gud udmåler sin retfærdig-
hed i dette liv. Derfor er Jobs lidelser hans egen skyld. Job ved, at 
han er ikke et uretfærdigt menneske. Han kunne derfor vælge at 
konkludere, at Gud er uretfærdig. Men Job drager den slutning, 
at siden dette liv åbenlyst kan være uretfærdigt – og da han fast-
holder, at Gud er retfærdig, så må konklusionen være, at Gud 
vil holde en dom efter dette liv, hvor der gøres op. Altså må der 
komme en opstandelse.

Med stærk overbevisning udtalte han, at selv om han dør, ville 
hans løser en dag stå frem på jorden, og han, Job selv, ville skue 
Gud ( Job 19,25-27). Hvilket fantastisk håb midt i en så stor trage-
die! Jobs udtalelse om løseren udtrykker den samme vished, som 
da Marta flere hundrede år senere sagde til Jesus: ”Jeg ved, at han 
[Lazarus] skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag“ ( Joh 
11,24). Job måtte ligesom Marta holde fast i dette løfte i tro, selv 
om Marta i modsætning til Job kort efter kom til at erfare et mæg-
tigt bevis på denne tro, da Jesus kaldte Lazarus ud fra graven.

I sit ønske om et nyt liv ligesom træet taler Job om graven og om 
at være i graven en tid og beder derefter Gud: ”Gid … du ville 
huske mig igen!“ ( Job 14,13). Tror du, at Gud husker dig og mig – 
også midt i uretfærdighed? Husker han os med glæde?
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MANDAG

 Sl 49
 

Til eftertanke

17. OKTOBER 2022

GRAVENS MAGT

Hvad fik salmisten til at være så sikker på sin endelige opstan-
delse i modsætning til dem, der døde uden den vished?

Salme 49 taler om den falske tryghed, som tåberne, der ”stoler på 
deres rigdom og praler af deres store formue“ har. ”Deres navn 
var udråbt over jordegodser“, og de lever kun for selv at blive vel-
signet. De opfører sig, som om deres ære og velstand varer evigt.

Men de uforstandige glemmer, at deres ære forsvinder, og at 
de går til grunde på samme måde som dyrene. ”De styrer mod 
dødsriget som får, døden er deres hyrde … Deres skikkelse tæres 
bort, dødsriget bliver deres bolig.“

Århundreder tidligere sagde Job: ”Nøgen kom jeg ud af moders 
liv, nøgen vender jeg tilbage!“ ( Job 1,21; 1 Tim 6,7). Salmisten på-
peger, at både tåben og den vise ”må efterlade deres rigdom til 
andre“ (Sl 49,11).

Men der er en afgørende forskel mellem dem. På den ene side 
er der tåben, som går til grunde, selv om han forsøger at finde 
sikkerhed i sin egen rigdom og præstationer. Den vise derimod har 
sit blik rettet ud over den menneskelige saga og gravens fængsel 
til den herlige arv, som Gud har beredt for ham (1 Pet 1,4.). Med 
denne opfattelse i tanke kunne salmisten med tillid sige: ”Men 
Gud vil løskøbe mit liv, han vil drage mig ud af dødsrigets magt“  
(Sl 49,16).

I overensstemmelse med Det Gamle Testamentes håb siger sal-
misten ikke, at sjælen i dødsøjeblikket vil flyve til himlen. Han siger 
kun, at han ikke i al evighed vil forblive i graven. Der vil komme et 
tidspunkt, hvor Gud løskøber ham fra døden.

Igen bliver visheden om den fremtidige opstandelse beskrevet. 
Den giver håb, sikkerhed og mening til livet her og nu. Den vise vil 
modtage en evig arv, der er langt bedre end det, den tåbelige selv 
kunne samle sig i dette korte liv.

Kan du nævne eksempler på nogen, der finder tryghed i rigdom 
og kunnen? Kan vi ved at holde blikket fæstet på Jesu kors be-
skyttes mod at begå den fejl? Hvordan gør vi det i praksis?
Har du nogensinde oplevet at stå på dødens rand? Har det fået 
dig til at tænke mere over, hvad døden indebærer?
Hvad er forskellen mellem at stå på dødens rand og at dø?
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 Sl 71

Til eftertanke

18. OKTOBER 2022

”FRA JORDENS DYB“

Hvad mente salmisten, da han bad Gud om at løfte ham op ”på ny 
fra jordens dyb“?

I salme 49 fandt vi et rørende udtryk for håb om opstandelse, som 
stod i modsætning til den falske sikkerhed hos tåben, der stolede 
på sin rigdom. I salme 71 søger salmisten sikkerhed og håb hos 
Gud, mens han er omringet af fjender og falske anklager, som siger, 
at Gud har forladt ham.

Under sine prøvelser finder salmisten trøst og sikkerhed ved 
at genkalde sig, hvordan Gud i fortiden har haft omsorg for ham. 
Først indser han, at Gud har holdt ham oppe lige fra fødslen og til 
og med var den, som tog ham fra moders liv. Dernæst erkender 
han, at Gud har undervist ham fra hans ungdom.

I visheden om, at Gud er hans klippe og borg, bønfalder salmi-
sten ham: ”Vær min tilflugts klippe, den borg, hvor jeg finder red-
ning.“ ”Kast mig ikke bort, når jeg bliver gammel, forlad mig ikke, 
når kræfterne svigter.“ ”Gud, hold dig ikke borte fra mig, min Gud, 
skynd dig til hjælp!“ Og så tilføjer han: ”Du lod mig opleve store og 
hårde trængsler; giv mig livet på ny, løft mig op på ny fra jordens 
dyb!“

Udtrykket ”fra jordens dyb“ kan forstås bogstaveligt som en 
henvisning til salmistens fremtidige fysiske opstandelse. Men 
sammenhængen synes at favorisere en billedlig beskrivelse af 
salmistens dybe depression, som om jorden var ved at opsluge 
ham (sml. med Sl 88,6 og Sl 130,1). Så vi kan sige, at ”det først og 
fremmest er billedlig tale, men at det også henviser til en fysisk 
opstandelse“ (Andrews Study Bible, note til Sl 71,2).

Hvad det til syvende og sidst er vigtigt at forstå er, at uanset 
hvordan vores situation er her og nu, er Gud med os og har om-
sorg for os. Og vores håb findes ikke i denne verden, men i det 
evige liv, vi har i Jesus efter vores opstandelse ved Jesu genkomst.

Vi oplever alle frygtelige situationer med modløshed. Hvordan 
kan det være en hjælp til at holde ud at fokusere på, hvordan Gud 
har været med os i fortiden? Hvordan kan det styrke vores tro og 
tillid i de tider, hvor Gud synes langt borte?

Hvad er det, som gør livet værd at leve? Hvad får efter din er-
faring af og til mennesker til at ønske, at de var døde? Hvad kan 
du gøre eller sige, som hjælper dem til at få livsmodet tilbage?

TIRSDAG
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 Es 26,14.19
Mal 4,1

 

Til eftertanke

19. OKTOBER 2022

”DINE DØDE BLIVER LEVENDE“

Hvilken kontrast er der mellem dem, der dør for evigt og dem, 
som modtager evigt liv?

Esajas’ Bog præsenterer en afgørende forskel mellem Guds stor-
hed og vores menneskelige skrøbelighed (se Es 40). Vi er kun 
som græs, der tørrer ind, og blomster, der visner; men Guds ord 
forbliver til evig tid (Es 40,6-8). På trods af menneskets syndighed, 
er Guds frelsende nåde tilgængelig for alle, også for hedningerne, 
hvis de indgår i hans pagt og holder sabbatten (Es 56).

I Esajas’ Bog bliver håbet om opstandelsen betydeligt udvidet. 
Tidligere bibelske henvisninger til opstandelsen var udtrykt fra en 
mere personlig synsvinkel ( Job 19,25-27; Sl 49,15; Sl 71,20), men 
profeten Esajas taler om, at den indbefatter både ham selv og alle 
troende, som indgår i Guds pagt (Es 26,19).

Esajas kapitel 26 opstiller kontrasten mellem de ondes og de 
retfærdiges skæbne. På den ene side skal de onde forblive døde 
uden nogensinde at bringes til live igen, i hvert fald efter ”den an-
den død“ (Åb 21,8). De vil blive helt ødelagt, og mindet om dem vil 
blive slettet for evigt (Es 26,14). Dette afsnit understreger læren 
om, at der ikke findes en sjæl eller en ånd, der forbliver levende 
efter døden. Når Herren taler om de ondes endelige ødelæggelse, 
som indtræffer ved verdens afslutning, siger han et andet sted, at 
de onde skal blive fuldstændig brændt op, ”så der hverken bliver 
rod eller grene tilbage“ (Mal 3,19).

På den anden side skal de retfærdige opstå fra de døde for 
at modtage deres herlige arv. Esajas kapitel 25 understreger, at 
”døden opsluges for evigt“, og ”Gud Herren tørrer tårerne af hvert 
ansigt“ (Es 25,8). I Esajas kapitel 26 finder vi følgende ord: ”Dine 
døde bliver levende, deres lig står op. I, der ligger i jorden, skal 
vågne og juble. For din dug er lysets dug, og jorden bringer død-
ninge til live“ (Es 26,19). Alle de retfærdige, som opstår, får del i det 
festmåltid, som Herren holder for alle folkene (Es 25,6). Den sidste 
opstandelse vil føre alle de retfærdige fra alle tider sammen. Det 
indbefatter også dine kære, som allerede er døde i Kristus.

Forestil dig, at vi ikke havde et håb eller nogen begrundelse for 
at tro, at vores død var andet end total afslutning for os. De, 
som kendte os, ville også snart være borte, og det ville da være, 
som om vi aldrig havde levet. Hvordan står den skæbne i kon-
trast til det håb, vi har?

ONSDAG
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Dan 12

 

Til eftertanke

20. OKTOBER 2022

DE, DER SOVER I JORDEN

Det Nye Testamente taler meget om de dødes opstandelse. Vi 
har allerede set, at tanken også findes i Det Gamle Testamente. 
Mange af de mennesker, som levede på Det Gamle Testamentes 
tid, havde det samme opstandelseshåb, som vi har. Marta, som 
levede på Jesu tid, havde også dette håb ( Joh 11,24). Der er ingen 
tvivl om, at en del af jøderne på den tid troede på opstandelsen 
”på den yderste dag“, selv om det ikke var alle (Se ApG 23,8).

I Det Gamle Testamente bliver troen på opstandelsen udtrykt 
stærkest i de tekster, som er begyndelsen på de apokalyptiske 
profetier, fx Es 24-27 og Ez 36. Daniels Bog hører også med her.

Hvilket håb om opstandelse finder vi her i denne store profets 
skrifter?

Det har været meget omdiskuteret, hvem Mikael ”den store fyrste“ 
er. I Daniels Bog finder vi hentydninger til den samme guddomme-
lige person som ”fyrsten for hæren“ (Dan 8,11), ”fyrsternes fyrste“ 
(Dan 8,25), ”en salvet fyrste“ (Dan 9,25) og til sidst ”Mikael, den 
store fyrste“ (Dan 12,1). Det er derfor logisk også at identificere 
Mikael med Kristus.

Alle de gammeltestamentlige tekster, vi indtil nu har betragtet 
( Job 19,25-27; Sl 49,15; Sl 71,20; Es 26,19), taler om de retfærdiges 
opstandelse. Men Daniel 12 taler om en opstandelse både for ret-
færdige og uretfærdige. Når Mikael fremstår, skal mange ”af dem, 
der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhå-
nelse, til evig afsky“ (Dan 12,2).

Mange mener, at dette vers taler om en særlig opstandelse for 
visse mennesker, både de trofaste og de uretfærdige, ved Jesu 
genkomst.

I den evangelisk-lutherske kirke bekender man søndag efter 
søndag, at vi som kristne tror på ”kødets opstandelse og det 
evige liv“. For nogle år siden foretog Kristeligt Dagblad en un-
dersøgelse, der viste, at 9 % af danskerne troede på reinkarna-
tion, lidt flere på opstandelse – og meget overraskende, at nogle 
troede på begge dele.

Hvor stærk tror du, at forestillingen om kødets opstandelse 
er hos kristne i Danmark generelt? Har du nogensinde talt med 
en anden kristen om det?

TORSDAG
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21. OKTOBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Profeter og Konger, ”Den kommende herlighed“,  
s. 352-357.

Moderne videnskab lærer, at al materie består af atomer, som 
igen er opbygget af mindre partikler. To af dem kaldes kvarker og 
leptoner, og man antager, at de er byggestenene i al fysisk virkelig-
hed. I opstandelsen kan man så argumentere for, at Gud bare skal 
rekonfigurere kvarkerne og leptonerne. I sin hån mod troen på 
opstandelse spurgte ateisten Bertrand Russell, hvad der sker med 
dem, som blev spist af kannibaler, for deres legemer er nu blevet 
en del af kannibalens legeme, så hvem får hvad i opstandelsen? 
Men Gud har ikke brug for de oprindelige atomer. Et ord fra ham 
kan skabe nye kvarker og leptoner. Den Gud, som skabte universet 
ud af intet, kan ved opstandelsen genskabe os, som han har lovet, 
så vi hver især opstår med vores personlige identitet.

”Livgiveren vil kalde sit dyrt købte ejendomsfolk frem i den 
første opstandelse. Indtil det sejrrige øjeblik, når den sidste basun 
lyder, og den store hær vil opstå til evig sejr, vil alle de hellige, som 
sover i jorden, blive holdt i sikkerhed og vogtet som en værdifuld 
juvel, som kendes ved navn af Gud. 

Fordi de fik ‘del i guddommelig natur’, vil de opstå fra de døde 
ved Frelserens kraft, som boede i dem, mens de levede“ (Ellen 
White kommentar, The SDA Bible Commentary, 4. bd., s. 1143).

1. Der findes omtrent 2 billioner galakser, som hver består af 
milliarder og milliarder af stjerner. Nogle af disse stjerner har 
planeter, der er i kredsløb omkring dem, ligesom planeterne 
i vores solsystem er i kredsløb omkring solen. Ikke alene 
skabte vores Gud alle disse stjerner, men han opretholder 
dem og kender dem ved navn (Sl 147,4). Hvorfor skulle men-
neskers opstandelse være en umulighed for ham?

2. Læs Hebr 11 og notér dig, hvordan disse ”troshelte“ havde 
håb for fremtiden, selv før Jesu opstandelse?

3. Ved opstandelsen genskaber Gud mennesket. Kan vi være 
sikre på, at det er det samme menneske, der opstår? Hvad 
udgør menneskets identitet? Er det bestemte molekyler, er 
det en immateriel (udødelig) sjæl uden for tid og rum? Kan et 
menneske være bestemt af sit personlige forhold til Gud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 22. OKTOBER 2022



1
”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).

De gammeltestamentlige henvisninger til opstandelsen, som vi 
indtil nu har set på, var stort set baseret på personlige forventnin-
ger ( Job 19,25-17; Hebr 11,17-19; Sl 49,15; Sl 71,20) og fremtidige løf-
ter (Dan 12,1-2.13). Men vi har også de inspirerede gengivelser af 
situationer, hvor mennesker rent faktisk blev opvakt fra de døde.

Den første var Moses ( Jud 9; Luk 9,28-36). Under Israels konge-
dømme blev enkens søn i Sarepta (1 Kong 17,8-24) og den shu-
nemitiske kvindes søn (2 Kong 4,18-37) også opvakt fra de døde. 
Mens Kristus var på jorden, opvakte han enkens søn i Nain (Luk 
7,11-17), Jairus’ datter (Luk 8,40-56) og Lazarus ( Joh 11). Bortset fra 
Moses blev alle disse vakt til live som dødelige mennesker, som 
siden døde igen. Disse eksempler bekræfter i øvrigt Bibelens lære 
om, at de døde ingenting ved ( Job 3,11-13; Sl 115,17; Sl 146,4; Præd 
9,5.10). I ingen af disse eller andre bibelske beretninger om op-
standelse finder vi nogen omtale af en påstået oplevelse af et liv 
efter døden.

I denne uge skal vi se nærmere på de opstandelser, der skete før 
Kristi egen død og opstandelse.

· Jud 9
· Luk 9,28-36
· 1 Kong 17,8-24
· Luk 7,11-17
· Mark 5,35-43
· Joh 11,1-44
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SØNDAG

 Jud 9
Luk 9,28-36

 

Til eftertanke

23. OKTOBER 2022

MOSES’ OPSTANDELSE

Hvilke beviser finder du i disse tekster for Moses’ legemlige  
opstandelse? 

Nogle græske kirkefædre fra Alexandria påstod, at da Moses døde, 
så man to Moses’er: en levende i ånden, en anden død i legemet; 
en Moses, der for op til himlen sammen med engle, den anden 
begravet på jorden. Denne adskillelse mellem en sjæl, der for op 
til himlen, og et legeme, der blev begravet, gav måske mening til 
dem, der troede på den græske tanke om en udødelig sjæl; men 
det er ikke en opfattelse, vi finder i Bibelen. Juda 9 bekræfter den 
bibelske lære om Moses’ legemlige opstandelse, for striden hand-
lede om ”Moses’ lig“, ikke om en påstået, overlevende sjæl.

5 Mos 34,5-7 fortæller, at Moses var 120 år, da han døde, og at 
Herren begravede ham i dalen i Moabs land. Men Moses forblev 
ikke længe i graven.

”Kristus kom selv ned fra Himmelen sammen med de engle, der 
havde begravet Moses, og vækkede den hellige mand af hans søvn 
... Nu skulle Kristus skænke de døde livet for første gang. Da Livets 
fyrste og de skinnende væsener nærmede sig graven, frygtede Sa-
tan for, at hans herredømme var i fare ... Kristus nedlod sig ikke til 
at strides med Satan ... Men Kristus lagde det alt sammen i sin Fa-
ders hænder og sagde: ’Herren straffe dig!’ ( Jud 9). Opstandelsen 
var sikret for evigt. Satans bytte blev taget fra ham. De retfærdige 
døde ville blive kaldt til live igen“ (Ellen White, Patriarker og Profe-
ter, s. 244).

På forklarelsens bjerg finder vi et tydeligt bevis for, at Moses 
var i live. Der viste Moses sig sammen med profeten Elias, som var 
blevet forvandlet uden at smage døden (2 Kong 2,1-11). Moses og 
Elias talte med Jesus (se Luk 9,28-36). ”Og se, to mænd talte med 
ham; det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed og talte 
om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem“ (Luk 9,30-31). Mo-
ses’ tilsynekomst, som var et bevis på Kristi kommende sejr over 
synd og død, beskrives her med klare ord. Det var Moses og Elias, 
ikke deres ”ånder“ (Elias havde jo slet ikke været død), som var 
sammen med Jesus på bjerget.

Moses fik ikke lov til at komme ind i det jordiske Kana’an (5 Mos 
34,1-4), men blev bragt til det himmelske Kana’an. Hvad lærer 
det om, hvordan Gud ”formår med sin kraft, der virker i os, at 
gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår“ (Ef 3,20)?
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MANDAG

1 Kong 17,8-24
2 Kong 4,18-37

 

Til eftertanke

24. OKTOBER 2022

TO SITUATIONER FRA DET GAMLE TESTAMENTE

Hvilke ligheder og hvilke forskelle er der i disse to beretninger 
om opstandelse?

I Hebr 11 læser vi, at ”kvinder fik deres døde igen ved opstandelse“ 
(v. 35). Det var tilfældet i de to opstandelser, som der fortælles om 
i dagens tekster.

Den første skete under Israels store frafald under kong Akab og 
hans hedenske hustru Jezabels indflydelse. Mens en alvorlig tørke 
hærgede i landet, befalede Gud Elias at gå til Sarepta, en by, som 
lå uden for Israel. Der mødte han en fattig fønikisk enke, som var 
ved at tilberede et sidste måltid for sig selv og sin søn for derefter 
at dø. Men deres liv blev reddet gennem et mirakel, hvor melet og 
olien ikke slap op under hele tørken. Nogen tid senere blev hen-
des søn syg og døde. I sin desperation tryglede moren Elias om 
hjælp, og han råbte til Herren. Og ”Herren hørte Elias’ bøn, og livet 
vendte tilbage i drengen, så han blev levende“ (v. 22).

Den anden opstandelse skete i Shunem, en lille landsby syd  
for Gilboas bjerge. Elisa havde ved et mirakel hjulpet en fattig enke 
til at betale sin gæld ved at fylde mange kar med olie. Senere, i 
Shunem, mødte han en velstående gift kvinde, som ikke havde 
børn. Profeten fortalte hende, at hun ville få en søn, og det skete, 
som han havde forudsagt. Drengen voksede og var sund og rask, 
men en dag blev han syg og døde. Den shunemitiske kvinde gik  
til Karmels bjerg og bad Elisa om at komme med hende og se til  
hendes søn. Elisa bad indtrængende til Gud, og til sidst kom bar-
net til live igen.

Disse kvinders baggrund var meget forskellig, men de havde 
den samme frelsende tro. Den fønikiske enke gav profeten Elias 
mad og bolig i en meget vanskelig tid, hvor der ikke var noget trygt 
sted for ham i Israel. Den shunemitiske kvinde og hendes mand 
byggede et særligt værelse, hvor profeten Elisa kunne bo, når han 
kom igennem deres område. Da de to børn døde, henvendte de to 
trofaste mødre sig til Guds profeter og oplevede den store glæde, 
at deres børn blev levende igen.

Vi har set på to fantastiske beretninger, men vi skal naturligvis 
huske, at for mange andre skete der ikke sådanne mirakler. 
Disse beretninger blev netop fortalt, fordi de var helt usædvan-
lige. Måske fortæller det os noget om, hvor centralt løftet om en 
opstandelse ”på den yderste dag“ er for vores tro.
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 Luk 7,11-17

Til eftertanke

25. OKTOBER 2022

ENKENS SØN I NAIN

Bibelen fortæller, at ”Jesus færdedes overalt og gjorde vel og hel-
bredte alle, der var under Djævelens herredømme; for Gud var med 
ham“ (ApG 10,38). De fire evangelier er fulde af beretninger om, 
hvordan Jesus hjalp nødlidende og sårede mennesker. Derfor kom 
mange jøder senere til tro på, at Jesus var den lovede Messias.

”Der fandtes hele landsbyer, hvor der ikke var en eneste klage 
over sygdom i noget hus, fordi han var kommet forbi og havde 
helbredt alle deres syge. Hans arbejde gav beviser på, at han var 
udpeget af Gud. Kærlighed, nåde og medfølelse blev åbenbaret i 
hver eneste af hans gerninger. Hans hjerte var fyldt med dybtfølt 
sympati for menneskenes børn. Han antog selv en menneskelig 
natur i håb om at kunne stille menneskers behov. De fattigste og 
mest ydmyge var ikke bange for at nærme sig ham. Selv små børn 
følte sig tiltrukket af ham“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 10-11).

Hvilken forskel er der på det, der skete i denne opstandelse  
sammenlignet med de to, vi så på i gårsdagens afsnit?

Engang da Jesus og hans disciple nærmede sig Nain, var et begravel-
sesoptog på vej ud af byporten. I den åbne kiste lå en enkes eneste 
søn, og hun græd utrøsteligt. Fuld af medlidenhed sagde Jesus til 
den sørgende mor: ”Græd ikke!“ Så vendte han sig mod båren og 
befalede: ”Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!“ Den døde kom til 
live, og ”Jesus gav ham til hans mor“. Jesu tilstedeværelse ændrede 
scenariet fuldstændigt, og mange af dem, der havde været vidne til 
miraklet, var klar over, at det ikke kun handlede om, at noget for-
bløffende var sket, men at ”en stor profet“ var midt iblandt dem.

Både den fønikiske enke (1 Kong 17,8-24) og den shunemitiske 
kvinde (2 Kong 4,18-37) havde bedt om hjælp fra henholdsvis Elias 
og Elisa. Men enken fra Nain fik hjælp uden at bede om det. Det 
betyder, at Gud har omsorg for os, selv når vi ikke er i stand til el-
ler føler os uværdige til at bede ham om hjælp. Jesus så problemet 
og greb ind. Det var typisk for hele hans tjeneste på jorden.

Sand religion indbefatter omsorg (Jak 1,27). De fleste af os kan 
ikke udføre den form for mirakler, som Jesus gjorde. Vores enker 
må leve med deres sorg og savn, indtil Jesus kommer igen. Drøft 
i din klasse, hvad vi som medmennesker kan gøre og sige til dem 
– og hvad vi ikke skal gøre og sige! Hvordan kan vi hjælpe dem, vi 
møder, som har det svært?

TIRSDAG
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Mark 5,21-24. 
35-43

Til eftertanke

26. OKTOBER 2022

JAIRUS’ DATTER

Opstandelser, der skete, inden Jesus opstod fra de døde, var ikke 
begrænsede til en bestemt etnisk gruppe eller social klasse. Moses 
var måske den største menneskelige leder for Guds folk nogen-
sinde (5 Mos 34,10-12), den fattige fønikiske enke var ikke engang 
israelit (1 Kong 17,9). Den shunemitiske kvinde var ikke jøde, men 
højtstående i sit lokalsamfund (2 Kong 4,8), enken fra Nain havde 
kun én søn, som hun sikkert var økonomisk afhængig af (Luk 7,12). 
Jairus var synagogeforstander, formentlig i Kapernaum (Mark 
5,22). Uanset kulturel baggrund eller social status blev disse men-
nesker velsignet gennem Guds livgivende kraft.

Hvad kan vi lære om døden fra Jesu ord: ”Barnet er ikke død, 
hun sover“?

Jairus’ 12-årige datter lå alvorligt syg derhjemme. Jairus gik til Jesus 
og tryglede ham om at komme og lægge sine helbredende hænder 
på hende. Men de nåede ikke langt, før nogen bragte den sørge-
lige nyhed: ”Din datter er død!“ Men Jesus sagde til den sørgende 
far: ”Frygt ikke, tro kun!“ Jairus’ eneste håb var Guds indgriben.

Da de kom til huset, sagde Jesus til dem, der var forsamlet der: 
”Hvorfor larmer og græder I? Barnet er ikke død, hun sover.“ De lo 
ad ham, fordi (1) de vidste, at hun var død, og (2) de forstod ikke 
betydningen af hans ord. ”Den trøstende metafor, hvor ‘søvn’ står 
for ‘død’, synes at have været Kristi yndlingsmåde at omtale denne 
erfaring på (Matt 9,24; Luk 8,52; se Joh 11,11-15), Døden er en søvn, 
men det er en dyb søvn, som kun den store livgiver kan vække 
os fra, for han alene har gravens nøgler (se Åb 1,18; Joh 3,16; Rom 
6,23)“ (The SDA Bible Commentary, 5. bd., s. 609).

Efter denne piges opstandelse blev de, som så det, ”fuldstæn-
dig ude af sig selv“. Og det er ikke så underligt. Her og nu er døden 
endelig, absolut og tilsyneladende uigenkaldelig. At se en opstan-
delse som denne med egne øjne må have været en fantastisk livs-
forvandlende oplevelse.

Jesu ord: ”Frygt ikke, tro kun!“ (Mark 5,36) er også betydnings-
fulde for os i dag. Hvordan kan vi lære at gøre det selv midt i 
frygtelige situationer, som er de allervigtigste tidspunkter at 
holde fast i troen?

Er det naturligt at være bange for at dø? Eller er det forkert 
og ligefremt syndigt for en kristen at nære angst i den situation?

ONSDAG
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 Joh 11,1-44

 

Til eftertanke

27. OKTOBER 2022

LAZARUS

På hvilken måde blev Jesus ”herliggjort“ gennem Lazarus’  
sygdom og død?

I denne situation bruger Jesus igen søvn som et billede på døden. 
”Vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham.“ Da no-
gen troede, at han talte om bogstavelig søvn, sagde Jesus direkte, 
hvad han mente: ”Lazarus er død.“ Og da Jesus kom til Betania, 
havde Lazarus faktisk allerede været død i fire dage, og hans le-
geme var allerede ved at gå i forrådnelse. Når et legeme begynder 
at gå så meget i opløsning, at det lugter, er der ingen tvivl: perso-
nen er død.

Da Jesus sagde til Marta: ”Din bror skal opstå,“ bekræftede 
hun sin tro på den endelige opstandelse. Men Jesus sagde: ”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?“ Og så tilføjede han: ”Hvis du tror, skal du se Guds 
herlighed.“ Marta troede, og hun så Guds herlighed i sin brors  
opstandelse.

Bibelen siger, at alt blev skabt ved Herrens ord (1 Mos 1; Sl 33,6), 
og ved hans ord kan liv som i Lazarus’ tilfælde blive genskabt. Efter 
en kort bøn befalede Jesus: ”Lazarus, kom herud!“ I samme øje-
blik så de omkringstående mennesker Guds livgivende kraft, den 
samme kraft, som skabte verden ved sit ord, og den samme kraft, 
som ved dagenes ende skal kalde de døde til live i opstandelsen.

Ved at opvække Lazarus beviste Jesus, at han havde magt til at 
besejre døden. Hvilket større eksempel på Guds herlighed kan der 
være for skabninger som os, som uvægerligt kommer til at dø?

Læs Joh 11,25-26. I den ene sætning taler Jesus om, at troende 
dør, i den næste taler han om, at troende aldrig i evighed skal 
dø. Hvordan kan begge dele være rigtigt? Hvad er det, Jesus for-
søger at lære os?

I hvilken forstand kan vi sige, at vi har evigt liv nu, hvis vi tror 
på Jesus? Hvad er det ved det kristne liv, som gør det evigt? 

Lazarus var død, men opstod igen. Men Lazarus opstod og 
døde dog igen. Hvad er forskellen på hans opstandelse og fx den 
opstandelse, Moses oplevede? Hvordan vil forskellen opleves?

TORSDAG
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28. OKTOBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Moses’ død“, s. 240-125 
·  Profeter og Konger, ”En streng tilrettevisning“, s. 68-74 og  

”Elisas fredsbudskab“, s. 117-120
·  Jesu Liv, ”Officeren i Kapernaum“, s. 222-226; ”En berøring i tro“, 

s. 244-247 og ”Magt over død og grav“, s. 377-386.

”I Kristus er livet, det oprindelige, det retmæssige, det iboende. 
‘Den, der har Sønnen, har livet’ (1 Joh 5,12). Kristi guddommelighed 
er den troendes forvisning om evigt liv. Jesus sagde: ‘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?’ Kristus ser her frem 
til tiden for sit andet komme. Så skal de retfærdige døde oprejses 
uforkrænkelige, og de levende retfærdige skal optages til Himme-
len uden at se døden. Det mirakel, som Kristus snart ville lade ske 
ved at opvække Lazarus fra de døde, ville være et billede på de 
retfærdige dødes opstandelse. Ved sit ord og ved sine gerninger 
erklærede han at være opstandelsens Herre. Han, som selv snart 
skulle dø på korset, stod med dødens nøgler som sejrherre over 
graven og hævdede sin ret og magt til at give evigt liv“ (Ellen White, 
Jesu Liv, s. 462).

1. Mange forfattere har ned igennem århundrederne skrevet 
om formålsløsheden ved et liv, som ender med død. Vi dør 
alle, både kyllinger, bævere, muslinger og mennesker. Men 
for os mennesker er situationen på en måde værre end dy-
renes, for vi ved, at vi skal dø (se Præd 9,5). Det gør kyllinger, 
bævere og muslinger ikke. Hvorfor har løftet om en opstan-
delse så stor betydning for os?

2. Hvis man tror, at sjælen er udødelig, og at de døde, især de 
troende døde, lever videre i himlen efter deres død, hvorfor 
ville en opstandelse ved tidernes ende så være nødvendig?

3. Hvis nogen ringer til dig og spørger: ”Er Anne hjemme?“  
svarer du måske: ”Ja, men hun sover.“ Du ville ikke svare:  
”Ja, men hun er død.“ Hvorfor ikke? Bibelen sammenligner 
døden med en søvn. Hvad er ligheden, og hvori består for-
skellen?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 29. OKTOBER 2022



1
”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal  
Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have 
evigt liv i ham“ ( Joh 3,14-15).

Det siges, at man ikke kan undslippe hverken død eller skat. Det 
er nok ikke helt rigtigt. Folk kan af og til slippe for skat, men aldrig 
for døden. Måske kan man udsætte døden i nogle år, men før el-
ler senere indtræffer den. Håbet om en opstandelse betyder alt 
for os, fordi vi ved, at de døde, både de retfærdige og de onde, til 
at begynde med havner det samme sted. Paulus sagde, at uden 
dette håb ”er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt“ (1 
Kor 15,18). Det er mærkeligt at sige det, hvis de, som ”er sovet hen 
i Kristus“, farer omkring i himlen i Guds nærhed.

Kristi opstandelse står centralt i vores tro, for i hans opstandelse 
har vi sikkerhed for vores egen opstandelse. Men Kristus var selv-
følgelig nødt til at dø, før han kunne blive oprejst fra de døde. Der-
for bad han med stor kval i Getsemane, idet han så frem imod sin 
død: ”Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig 
fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time“ ( Joh 
12,27). Hensigten med hans komme til jorden var at dø.

I denne uge vil vi fokusere på Jesu død, og hvad den betyder for 
løftet om evigt liv.

· Åb 13,8
· Matt 17,22-23
· Mark 9,30-32
· Joh 19,1-30
· Rom 6,23
· 1 Kor 1,18-24
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Han døde for os

TIL SABBATTEN | 5. NOVEMBER 20226
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SØNDAG

 Åb 13,8
ApG 2,23

1 Pet 1,19-20

 Tit 1,2

 

Til eftertanke

30. OKTOBER 2022

FRA VERDEN BLEV GRUNDLAGT

Disse tekster siger, at frelsesplanen blev lagt før skabelsen af  
vores verden. Centralt i den plan var Jesu død på korset som Guds 
lam.

Hvad fortæller dette vers om, hvor længe frelsesplanen med 
Kristi død som det centrale har eksisteret?

”Planen om vor forløsning var ikke en plan, der blev lagt efter 
Adams fald i synd … Den var en åbenbaring af de principper, der 
fra evige tider havde været grundvolden for Guds trone“ (Ellen 
White, Jesu Liv, s. 14).

Planen blev først åbenbaret for Adam og Eva i Edens have (1 
Mos 3,15.21), og blev udtrykt gennem hvert eneste blodoffer i 
Det Gamle Testamente. Da Gud prøvede Abrahams tro, sørgede 
han for, at en vædder blev ofret i stedet for Isak (1 Mos 22,11-13). 
Denne erstatning var et tydeligt billede på Kristi stedfortrædende 
offer på korset.

Centralt i hele frelsesplanen finder vi altså Jesu stedfortræ-
dende død på korset, som i århundreder blev symboliseret ved  
ofringer af dyr. De pegede alle frem til Jesu død på korset som 
”Guds lam, som bærer verdens synd“ ( Joh 1,29).

Dyreofringer er grusomme og blodige. Men hvorfor er denne 
grusomhed og blodighed lige netop den pointe, som lærer os, 
hvad det betyder, at Kristus døde for vores skyld, og hvor meget 
synden kostede?
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MANDAG

 

Til eftertanke

31. OKTOBER 2022

PÅ VEJ MOD KORSET

Hvilken reaktion havde disciplene på Jesu forudsigelser om  
sin lidelse og død? Hvad viser deres reaktion om vigtigheden af, 
hvordan vi tolker Skrifterne?

Matt 16,21-23

Matt 17,22-23; Mark 9,30-32; Luk 9,44-45

Luk 18,31-34

Jesus blev født for at dø, og han levede for at dø. Hvert eneste 
skridt, han tog, bragte ham nærmere det store forsonende offer 
på Golgatas kors. Han var fuldt ud klar over sin opgave og tillod 
intet eller ingen at aflede hans opmærksomhed bort fra den.  
”Hele hans liv forberedte ham på hans død på korset“ (Ellen White, 
Fundamentals of Christian Education, s. 382).

I de sidste år af sin tjeneste på jorden talte Jesus mere og mere 
tydeligt til sine disciple om sin forestående død. Men de syntes at 
være ude af stand til og uvillige til at acceptere, hvad han sagde. 
De var fyldt med falske opfattelser af Messias’ rolle, og det sidste, 
de havde ventet af Jesus som Messias, var, at han skulle dø. Kort 
sagt førte deres forkerte teologi til meget unødvendig smerte og 
lidelse for dem.

Jesus havde allerede sagt til Nikodemus: ”Og ligesom Moses 
ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophø-
jes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham“ ( Joh 3,14-15). 
Mens de var i Cæsarea Filippi, fortalte Jesus sine disciple, at han 
”skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og yp-
perstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den 
tredje dag“ (Matt 16,21). Da han i hemmelighed passerede gennem 
Galilæa (Mark 9,30) og foretog sin sidste rejse til Jerusalem (Luk 
18,31-34), talte Jesus igen til sine disciple om sin død og opstan-
delse. Men da det ikke var, hvad de ønskede at høre, lyttede de 
ikke. Hvor er det let for os at gøre det samme.

Guds folk på Jesu tid havde forkerte opfattelser af Messias’ 
første komme. Hvilke forkerte opfattelser findes der i dag med 
hensyn til Jesu andet komme?
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 Joh 19,1-30

Til eftertanke

1. NOVEMBER 2022

”DET ER FULDBRAGT“

Hvilket afgørende budskab for os er indeholdt i Jesu udtalelse: 
”Det er fuldbragt“?

Det afgørende øjeblik var kommet for Kristus, for menneskeheden 
og for hele universet. I dyb kval kæmpede han mod mørkets mag-
ter. Langsomt bevægede han sig gennem Getsemane, gennem de 
uretfærdige forhør og op til Golgata-højen. Onde engle forsøgte 
at besejre ham. Mens Jesus hang på korset, hånede ypperstepræ-
sterne, de skriftkloge og de ældste ham og sagde: ”Andre har han 
frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham 
nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham“ (Matt 27,42).

Kunne Kristus være steget ned fra korset? Kunne han have 
frelst sig selv? Svaret er ja. Han kunne, men han ville ikke. Hans 
ubetingede kærlighed til hele menneskeheden tillod ham ikke at 
give op. Faktisk ”var de, som hånede ham, blandt dem, han døde 
for at frelse, og han kunne ikke stige ned fra korset og frelse sig 
selv, for han blev ikke holdt fast af naglerne, men af sin egen vilje 
til at frelse dem“ (Alfred Plummer, An Exegetical Commentary on the  
Gospel According to S. Matthew (London: Elliot Stock, 1910, s. 397).

Gennem sine lidelser sejrede Kristus over Satans herredømme, 
selv om det var Satan, som havde fremkaldt de begivenheder, der 
førte til korset. Satan stod også bag, at Judas forrådte ham (Joh 
6,70; Joh 13,2.27). ”På en eller anden måde, som evangelisten  
ikke forsøger at beskrive, skyldes Jesu død både Satans handling 
og en handling, hvor Jesus vinder sejr over Satan“ (George E. Ladd,  
A Theology of the New Testament, rev. ed., s. 192).

Kristi råb fra korset: ”Det er fuldbragt“, udtrykte han ikke kun, 
at hans pine var overstået, men også, at han havde vundet den 
kosmisk-historiske strid mod Satan og hans onde magter. ”Hele 
Himmelen jublede over Frelserens sejr. Satan var overvundet, og 
han vidste, at han havde mistet sit rige“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 668).

Det er svært at fatte den store kontrast: Gennem sin fuldstæn-
dige ydmygelse havde Guds søn vundet den største og herligste 
sejr for os og for hele universet.

Tænk over Kristi død på korset. Hvad fortæller hans lidelser om 
syndens alvor i forhold til vores egne bestræbelser på at gøre 
godt for at opveje vores selviskhed? Kan Gud gøre mere for at 
bringe os tilgivelse? Kan der føjes noget til det offer, Kristus 
bragte på Golgata? Kan offeret gentages?

TIRSDAG
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 Joh 3,14-18
Rom 6,23

 

 Joh 3,16-17

 Til eftertanke

2. NOVEMBER 2022

HAN DØDE FOR OS

Hvad lærer disse tekster om, hvad Kristi død har opnået for os?

Da Jesus kom til Jordanfloden for at blive døbt, udbrød Johannes 
Døberen: ”Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd“ ( Joh 
1,29). Denne udtalelse anerkendte Kristus som opfyldelsen af det 
symbolske Guds lam, som alle ofringerne i Det Gamle Testamente 
havde peget frem til. Men ofringer af dyr kunne ikke i sig selv 
fjerne synden (Hebr 10,4). De var afhængige af effekten af Kristi 
fremtidige offer på korset. ”Hvis vi bekender vore synder, er han 
trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for 
al uretfærdighed“ (1 Joh 1,9).

Hvilket håb finder vi i disse vers, ikke mindst når vi føler skyld?

Tænk over, hvad alt dette betyder. Jesus, som skabte universet 
( Joh 1,1-3), gav sig selv som et syndoffer for hver eneste af os, så 
vi ikke behøver at blive dømt for det, vi med rette kunne dømmes 
for. Dette er evangeliets store løfte. Og vi må aldrig glemme, at 
Kristus frivilligt gav sig selv for os (Hebr 9,14). 

Luther omtalte korset som ”det alter, hvor han [Kristus], op-
slugt af den grænseløse kærligheds ild, som brændte i hans hjerte, 
frembar sit legeme og blod som et levende og helligt offer til Fade-
ren med inderlig forbøn, høje råb og brændende, ængstelige tårer 
(Hebr 5,7)“ (Luther’s Works, 13. bd., s. 319). Kristus døde én gang for 
alle (Hebr 10,10) som et eneste og eviggyldigt offer (Hebr 10,12), og 
hans offer er tilstrækkeligt og mister aldrig sin kraft.

Og der er mere: ”Hvis blot et menneske ville have taget imod 
Kristi nåde og troet på evangeliet, ville han have besluttet at bære 
de byrder og finde sig i den ydmygelse, som blev hans lod her i 
livet“ (Ellen White, Vejen til et Bedre Liv, s. 79).

Læs Joh 3,16 igen. Erstat ordene ”verden“ og ”hver den“ med dit 
eget navn. Hvordan kan du gøre dette vidunderlige løfte til dit?

Tænk over, hvorfor Jesus døde. Var det for at formilde Gud, 
således at Gud Fader nu kan bære over med mennesker og 
tilgive dem, selv om han egentlig ikke elsker dem? Tror du, at 
personerne i guddommen var absolut enige om at frelse men-
nesket, og at de tre har samme holdning og samme kærlighed til 
menneskene? Ville Faderen være trådt ind for at dø i vores sted, 
eller var det kun Jesus, som ville?

ONSDAG
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 1 Kor 1,18-24

 

Til eftertanke

3. NOVEMBER 2022

KORSETS BETYDNING

Hvad siger Paulus om korset, og hvordan står det i modsætning 
til ”verdens visdom“? Hvorfor er korsets budskab stadigvæk 
vigtigt i dag i en verden, hvor materialisme – ideen om, at al vir-
kelighed kun er materiel, og at der derfor ikke findes nogen Gud 
eller overnaturlig eksistens – dominerer ”verdens visdom“?

”Evigheden kan aldrig fatte, hvor dyb den kærlighed er, som åben-
bares på Golgatas kors. Det var der, Kristi grænseløse kærlighed 
og Satans ufattelige selviskhed stod ansigt til ansigt med hinanden“ 
(Stephen N. Haskell, The Cross and Its Shadow (South Lancaster, 
MA: Bible Training School, 1914).

Kristus bragte i ydmyghed sig selv som løsesum for menneske-
heden, mens Satan i selviskhed udsatte ham for lidelse og kvaler. 
Kristus døde ikke kun den naturlige død, som alle mennesker mø-
der. Han døde den anden død, så alle, som tager imod ham, aldrig 
bliver nødt til selv at opleve den.

Korsets betydning har flere vigtige sider, som vi bør huske. For 
det første er korset den største åbenbaring af Guds dom over 
synd (Rom 3,21-26). For det andet er korset den største åbenba-
ring af Guds kærlighed mod synderen (Rom 5,8). For det tredje er 
korset den store kraftkilde, som kan bryde syndens lænker (Rom 
6,22-23; 1 Kor 1,17-24). For det fjerde er korset vores eneste håb 
om evigt liv (Fil 3,9-11; Joh 3,14-16; 1 Joh 5,11-12), Og for det femte 
er korset den eneste modgift mod et fremtidigt oprør i universet 
(Åb 7,13-17; Åb 22,3).

”Verdens visdom“ kommer ikke frem til disse vigtige sandheder 
om korset. Tværtimod. Forkyndelsen om korset var dengang som 
nu ”dårskab“ for verdens visdom, som ikke engang anerkender, at 
der er en skaber (se Rom 1,18-20).

Hvorfor døde Jesus? I de tekster, som vi har læst i denne uge, 
bruges tre billeder for at illustrere grundene:
1. Billeder fra helligdomstjenesten: Jesus døde som et offer
2. Billeder fra handelsverdenen: Jesus løskøbte eller befriede os, 

ligesom Gud befriede Israel fra slaveriet; han betalte prisen
3. Billeder fra retssystemet: Jesus led den straf, vi fortjente, og 

tog vores skyld, så vi kunne blive retfærdiggjort/frikendt.

Vores forståelse er begrænset, men disse billeder hjælper os til 
at forstå lidt af dybden i den kærlighed, Gud viste på Golgata. 

TORSDAG
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4. NOVEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Vejen til Kristus, ”Omvendelse“, s. 23-40 
· Jesu Liv, ”Getsemane“, s. 602-611 og ”Golgata“, s. 653-667.  

”Jeg så, at hele himlen er interesseret i vores frelse. Skal vi da være 
ligegyldige? Skal vi være ligeglade, som om det ikke betyder noget, 
om vi bliver frelst eller går fortabt? Skal vi tilsidesætte det offer, 
som er bragt for os? Det har nogle mennesker gjort. De har ikke 
taget den tilbudte nåde alvorligt, og Gud betragter dem med mis-
billigelse. Man kan ikke blive ved med at volde Guds Ånd sorg. Hvis 
de endnu en kort tid bliver ved, vil Guds Ånd forlade dem. Hvis 
mennesker, efter at alt, hvad Gud kunne gøre for at frelse menne-
skene, er blevet gjort, i deres liv viser, at de nedgør den nåde, som 
Jesus tilbyder dem, vil døden blive deres lod, og den kommer til at 
være dyrt købt. Det vil blive en skrækkelig død, for de kommer til 
at opleve den sjælekval, som Jesus følte på korset for at købe for 
dem den frelse, som de nægter at tage imod. Og de kommer til at 
indse, hvad de har mistet – evigt liv og en udødelig arv. Det store 
offer, som er bragt for at frelse mennesker, viser, hvilken værdi de 
har. Når den dyrebare sjæl går fortabt, er den fortabt i al evighed“ 
(Ellen White, Testimonies for the Church, 1. bd, s. 124).

1. Hebr 10,4 siger: ”For blod af tyre og bukke kan umuligt tage 
synder bort.“ Hvordan blev så mennesker frelst på Det Gamle 
Testamentes tid? 

2. Læs 2 Kor 5,18-21. Hvis Kristus døde for hele verdens synder, 
hvorfor bliver ikke alle mennesker frelst? Hvorfor spiller et 
personligt valg en afgørende rolle i afgørelsen om, hvem der 
bliver frelst på grund af korset, og hvem der går fortabt på 
trods af det store offer, som blev bragt for dem?

3. Hvorfor har Gud ikke bare på forhånd bestemt, hvem der skal 
frelses, og derefter tvunget sin vilje igennem?

4. Tænk over de sidste spørgsmål i tirsdagsafsnittet. Hvordan 
viser korset og det, der skete der, at frelse ved gerninger er 
formålsløs, forkert og stik imod frelsesplanen?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”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 før-
ste og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever  
i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og døds-
riget’“ (Åb 1,17-18).

Jesu opstandelse står centralt i den kristne tro. Paulus understre-
gede dette meget klart, da han skrev: ”For hvis døde ikke opstår, 
er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er jeres 
tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er 
sovet hen i Kristus, gået fortabt“ (1 Kor 15,16-18). Vi skal se mere 
detaljeret på dette i næste uges lektie.

Uanset, hvor stor vægt Paulus lagde på Kristi død, og hvor vigtig 
den var – ”for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af 
andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet“ (1 Kor 2,2) – hjæl-
per den os ikke, hvis Jesus ikke opstod. Så vigtig er Jesu opstan-
delse for hele den kristne tro og for frelsesplanen.

Men hvis Jesus havde en udødelig sjæl, som levede videre uafhæn-
gigt af legemet, så døde han jo slet ikke, og hvis han ikke døde, 
opstod han heller ikke.

I denne uge skal vi se på Kristi opstandelse og alle de overbevi-
sende vidnesbyrd han gav os, så vi kan tro, at det skete.

· Matt 27,62-66
· Joh 10,17-18
· Matt 27,51-53
· Joh 20,11-29
· 1 Kor 15,5-8
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6. NOVEMBER 2022

EN FORSEGLET GRAV

Jesu opgave så ud til at være fejlslået, da han døde på korset. Det 
lykkedes Satan at få Judas til at forråde frelseren (Luk 22,3-4; Joh 
13,26-27) og ypperstepræsterne og de ældste til at kræve hans 
død (Matt 26,59; 27,20). Efter at Jesus var blevet arresteret, ”lod 
alle disciplene ham i stikken og flygtede“ (Matt 26,56), og Peter 
fornægtede ham tre gange (Matt 26,69-75). Nu lå Jesus i en klip-
pegrav, forseglet med en stor sten, bevogtet af romerske soldater 
(Matt 27,57-66) og overvåget af usynlige dæmoniske kræfter. ”Hvis 
Satan havde kunnet, ville han have holdt Kristus låst inde i graven“ 
(Ellen White, Manuscript Releases, 12. bd., s. 412).

I sin tid på jorden forudsagde Kristus både sin død på korset 
og sin opstandelse (Matt 16,21; Matt 17,22-23; Matt 20,17-19). Yp-
perstepræsterne og farisæerne var klar over disse udtalelser og 
tog derfor forholdsregler, som de håbede, skulle forhindre hans 
opstandelse.

Læg mærke til, at disse foranstaltninger bagefter kun hjalp med at 
give verden endnu mere sikre beviser for Jesu opstandelse. Hvor-
for satte man vagter ved graven? Fordi man havde hørt, at Jesus 
havde sagt, at han ville opstå, og troede, at disciplene ville stjæle 
hans legeme og derefter påstå, at Jesus var opstået fra de døde. 

Ypperstepræsternes handlinger viser tydeligt, hvor bange de 
var for Jesus, selv efter hans død. Måske var de inderst inde bange 
for, at han faktisk kom til at opstå igen.

• Den danske forfatter, Hans Kirk, så Jesus som en god mand, 
en revolutionær, der kæmpede for positiv forandring i sam-
fundet, men han mislykkedes. Han døde, og det var afslutnin-
gen. Ingen opstandelse. Bogen Vredens søn handler om Jesus.

• Maharesha Mahesh Yogi (guru for The Beatles) lærte, at hvad 
disciplene så og troede var Jesu lidelser, var indbildning. Jesu 
sjæl kunne ikke lide og ikke dø. Ingen opstandelse.

• Rudolf Steiner lærte, at Jesu sjæl blev erstattet med en anden, 
han hverken døde eller opstod. Kun det ”åndelige“ tæller.

• De fleste muslimer opfatter Koranens ord om Jesu død sådan, 
at Jesus ikke døde, men at hans legeme blev taget ned fra 
korset, før han døde. Han levede videre uden opstandelsen.
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Til eftertanke

7. NOVEMBER 2022

”HAN ER OPSTANDEN!“

Kristi sejr over Satan og hans onde magter var sikret på korset 
og bekræftet af den tomme grav. ”Da Jesus blev lagt i graven, 
triumferede Satan. Han dristede sig til at håbe, at Frelseren ikke 
ville vende tilbage til livet. Han gjorde fordring på Kristi legeme 
og satte sin vagt om graven, idet han prøvede på at holde Kristus 
fangen. Han blev bitterligt vred, da hans engle flygtede ved det 
himmelske sendebuds ankomst. Da han så Kristus komme frem i 
triumf, vidste han, at hans rige ville gå til grunde, og at han selv til 
sidst måtte dø“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 689).

Hvem var direkte involveret i Jesu opstandelse?

Under sin forkyndelse i Samaria og Peræa sagde Jesus, at han 
selv havde magt til at sætte sit liv til og til at få det tilbage ( Joh 
10,17-18). Til Marta sagde han: ”Jeg er opstandelsen og livet“ ( Joh 
11,25). Andre tekster taler om hans opstandelse som en handling 
fra Guds side (ApG 2,24; Rom 8,11; Gal 1,1; Hebr 13,20). En Herrens 
engel var også involveret i denne fantastiske begivenhed (Matt 
28,1-2).

I mellemtiden fortæller Matt 28,11-15 om ledernes nytteløse og 
tåbelige foranstaltninger i deres fortsatte kamp mod Jesus. De ro-
merske vagter fortalte lederne ”alt, hvad der var sket“ (Matt 28,11). 
Underforstået i denne udtalelse er tanken om, at vagterne så op-
standelsen. Hvad skulle deres ord ellers betyde? En engel kom ned 
fra himlen, flyttede stenen, sad på den, og vagterne besvimede. 
Og det næste de ser, er, at graven er tom. Tog en engel Jesu le-
geme, mens de romerske vagter var besvimede? Havde disciplene 
taget hans legeme? Eller havde nogen andre måske stjålet det? 
Uanset, hvad der var sket, var der ingen tvivl om, at Jesu legeme 
var forsvundet.

At en engel kom ned fra himlen, at mændene besvimede af 
frygt, og at graven var tom, ville i sig selv have været nok til at ry-
ste de religiøse ledere. Men at de gav ”soldaterne en større sum 
penge“ (Matt 28,12), for at få dem til at tie, antyder, at det, solda-
terne havde fortalt dem, gjorde dem meget urolige. For det, de 
fortalte om, var Jesu opstandelse.

Betyder det noget for troen på, at opstandelsen virkelig fandt 
sted, at de første vidner var hedninger, ikke jøder?
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Til eftertanke

8. NOVEMBER 2022

JESUS SEJREDE OVER DØDEN

Da Jesus døde, opstod mange ved en speciel opstandelse: ”Og se, 
forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og 
jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og 
mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af 
deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by 
og viste sig for mange“ (Matt 27,51-53). Hvad lærer denne utrolige 
beretning os om Jesu opstandelse, og hvad den udrettede? Begiven-
heden beviste Jesu sejr over døden og stadfæstede læren om den 
endelige opstandelse: en dag vil mange opstå på grund af ham.

”I løbet af sin tjeneste havde Jesus vakt døde til live. Han havde op-
rejst enkens søn i Nain, synagogeforstanderens datter og Lazarus. 
Men disse mennesker var ikke blevet iført udødelighed. Efter at de 
var blevet oprejst, var de stadig dødelige. Men de, som steg op af 
graven ved Kristi opstandelse, blev oprejst til evigt liv. De steg op 
sammen med ham som tegn på hans sejr over døden og graven 
… De gik ind i byen og viste sig for mange og forkyndte: Kristus er 
opstået fra de døde, og vi er opstået sammen med ham. Sådan blev 
opstandelsens hellige sandhed udødeliggjort“ (Ellen White, Jesu Liv, 
s. 691).

Hvordan sejrede Jesus over døden? Hvordan kan man besejre 
døden ved selv at dø?

Hvorfor kan vi have tillid til Guds endelige sejr for os, selv om 
tilværelsen kan være vanskelig nu, mens vi kæmper i denne syn-
dige verden?

Da Jesus valgte at dø på korset, var ”kærligheden stærkere 
end døden“, som Grundtvig udtrykker det i salmen: Hil dig, frel-
ser og forsoner. Derfor kunne døden ikke fastholde Jesus.

TIRSDAG
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Til eftertanke

9. NOVEMBER 2022

VIDNER TIL DEN OPSTANDNE KRISTUS

Hvordan reagerede disciplene første gang, de mødte den  
opstandne Kristus?

Ifølge teksterne i Det Nye Testamente viste Jesus sig efter sin op-
standelse i meget forskellige situationer. De hjalp til at bevidne, at 
Jesus rent faktisk var opstået fra de døde:
• Han viste sig adskillige gange for enkeltpersoner – det var altså 

ikke kun massesuggestion.
• Han viste sig for mange på én gang – man kunne altså i fælles-

skab bekræfte begivenheden.
• Han havde et undervisningsforløb med disciplene (ApG 1,1-8).
• Han viste sig for både troende og tvivlere (jf. ApG 9,3-7).

De to engle ved den tomme grav fortalte Maria Magdalene og 
nogle andre kvinder, at Jesus var opstået. Men snart viste Jesus 
sig selv for dem, og de tilbad ham. Han viste sig også for Peter og 
for de to disciple på vejen til Emmaus, hvis hjerter brændte i dem, 
mens han talte til dem. Da Jesus kom ind i salen ovenpå, blev di-
sciplene først bange og forfærdede, men dernæst fyldt med glæde 
og forundring over det, der var sket. En uge senere kom Jesus igen 
ind i det samme værelse uden at åbne dørene, og da troede selv 
Thomas på hans opstandelse.

I løbet af de 40 dage mellem hans opstandelse og hans himmel-
fart blev Jesus ”set af over fem hundrede brødre på én gang“ og  
af Jakob. Jesus sluttede sig til nogle af disciplene på bredden af 
Tiberias’ Sø og spiste morgenmad sammen med dem. Dette blev 
efterfulgt af en samtale med Peter. Der har måske været flere 
anledninger, hvor Jesus viste sig inden den sidste gang ved sin 
himmelfart. Paulus regnede også sig selv som et øjenvidne til den 
opstandne Kristus, som viste sig for ham på vejen til Damaskus.

Da de andre disciple fortalte Thomas, at de havde set den  
opstandne Herre, var hans reaktion: ”Hvis jeg ikke ser … tror jeg 
det ikke.“ En uge senere, da Jesus viste sig for disciplene igen, og 
Thomas også er iblandt dem, viste han ham mærkerne efter kor-
set. Da udbrød Thomas: ”Min Herre og min Gud!“ 

Disciplene levede og døde i forkyndelsen af den opstandne frel-
ser. Ville de have udsat sig selv for de strabadser og lidelser, de 
gennemgik, hvis begivenheden havde været opdigtet? Hvilke 
begrundelser har du for din tro på Jesus, selv om du ikke per-
sonligt har set den opstandne Kristus?

ONSDAG
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Til eftertanke

10. NOVEMBER 2022

FØRSTEGRØDEN AF DEM, DER ER SOVET HEN

I hvilken betydning henviste Paulus til den opstandne Kristus 
som ”førstegrøden af dem, der er sovet hen“?

Ofringen af ”førstegrøden“ var en hellig anerkendelse af Gud som 
den, der nådigt sørgede for Israel, og som havde betroet sine for-
valtere landet (se 2 Mos 23,19; 2 Mos 34,26; 3 Mos 2,11-16; 5 Mos 
26,1-11). Førstegrøden var ikke alene en indikation om, at høsten 
begyndte, men den viste også afgrødernes kvalitet.

Wayne Grudem skriver: ”Ved at kalde Kristus ‘førstegrøden’ 
(græsk: aparchē) bruger Paulus en metafor fra landbruget til at 
vise, at vi skal blive som Kristus. På samme måde som ‘første-
grøden’ eller den første smagsprøve på den modne høst viser, 
hvordan resten af høsten vil blive, viser Kristus som ‘førstegrøde’, 
hvordan vores opstandne legemer vil blive, når Gud i sin sidste 
‘høst’ opvækker os fra de døde og bringer os hjem til sig“ (Wayne 
Grudem, Systematic Theology, s. 615).

Det er godt at huske, at Jesus opstod fra graven med et herlig-
gjort menneskeligt legeme, men han bar stadigvæk mærkerne ef-
ter korsfæstelsen ( Joh 20,20.27). Betyder det, at Guds opstandne 
børn også kommer til at bære de fysiske mærker fra deres egne 
lidelser? Vil Paulus fx stadigvæk have ”en torn i kødet“ (Gal 6,17) og 
”Jesu sårmærker“ (Gal 6,17) på sit herliggjorte legeme?

”Indtil sin død kom Paulus altid til at bære Jesu sårmærker på sit 
legeme, nemlig i sine øjne, som var blevet blændet af det himmel-
ske lys“ (Ellen White, The Story of Redemption, s. 275).

Men det betyder ikke, at han eller nogen anden af de herlig-
gjorte frelste bliver oprejst fra de døde med mærker fra deres 
egne lidelser (sml. med 1 Kor 15,50-54). I Kristi tilfælde ”vil han 
altid bære mærkerne fra den grusomhed, han led. Ethvert mærke 
fra naglerne vil fortælle historien om menneskenes vidunderlige 
frelse og den store pris, de blev købt med“ (Ellen White, Early  
Writings, s. 179).

Kristus vil i al evighed bære mærkerne fra sin korsfæstelse. 
Hvad siger det om Guds kærlighed til os, og hvad det kostede 
at frelse os? Tænk over, hvor meget guddommen ofrede for at 
frelse os.

TORSDAG
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11. NOVEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Jesu Liv, ”I Josefs grav“, ”Herren er opstået“,  
”Hvorfor græder du?“, ”Vandringen til Emmaus“ og 
”Fred være med jer“, s. 676-709.

Selv de, som ikke accepterer opstandelsens virkelighed, må er-
kende, at mange mente at have set den opstandne Kristus. Meget 
af deres argumentation imod opstandelsen er derfor et forsøg på 
at forklare, hvad der kunne få alle disse mennesker til at tro, at de 
havde set ham. Nogle påstår, at disciplene hallucinerede den op-
standne Jesus; andre at Jesus i virkeligheden kun var besvimet og 
derefter vågnede igen, efter at han blev taget ned fra korset. Da 
han senere viste sig for dem, troede hans efterfølgere, at han var 
opstået fra de døde. Der er også nogle, der har påstået, at Jesus 
havde en tvillingebror, som disciplene troede var den opstandne 
Kristus. Indicierne for Kristi opstandelse er så stærke, at man må 
opfinde gode argumenter, hvis man ønsker at afvise den. 

”Den stemme, der fra korset råbte: ‘Det er fuldbragt!’ hørtes 
også blandt de døde. Den trængte gennem gravenes mure og 
kaldte de sovende til at opstå. Således vil det blive, når Kristi 
stemme skal høres fra Himmelen. Denne stemme vil trænge ind i 
gravene og åbne dem, og de, som er døde i Kristus, skal opstå. Ved 
Frelserens opstandelse åbnede nogle få grave sig, men ved hans 
genkomst skal alle de dyrebare døde høre hans stemme og opstå 
til et herligt udødeligt liv. Den samme kraft, der oprejste Kristus 
fra de døde, skal oprejse hans menighed og herliggøre den med 
ham, over alle magter og myndigheder, over ethvert navn, der  
kan nævnes, ikke blot i denne verden, men også i den kommende“ 
(Ellen White, Jesu Liv, s. 692).

1. ”Det er fuldbragt“ (Joh 19,30) og ”Han er opstanden“ (Matt 
28,6) er to af de mest betydningsfulde udtalelser nogen 
sinde. Hvordan komplementerer de hinanden i Guds frelses-
historie? Hvilket håb giver disse udtalelser os?

2. Først ønskede de religiøse ledere vagter ved graven for at 
forhindre disciplene i at stjæle Jesu legeme. Senere betalte de 
vagterne for at sige, at disciplene havde stjålet ham. Hvorfor 
har den tomme grav så stor betydning for alle kristne?

3. Hvordan besejrede Jesus døden?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og 
det liv er i hans søn. Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke 
har Guds søn, har ikke livet“ (1 Joh 5,11-12).

Selv om Det Nye Testamente blev skrevet på græsk, var alle dets 
forfattere jøder, bortset fra Lukas. De så derfor på menneskets 
natur fra det holistiske, hebraiske perspektiv, ikke fra den heden-
ske, græske synsvinkel.

For Kristus og apostlene var det kristne håb derfor ikke et nyt håb, 
men i stedet opfyldelsen af det, som allerede patriarkerne og pro-
feterne havde set frem til. Kristus nævnte fx, at Abraham ”jublede 
over at skulle se min dag“ ( Joh 8,56). Judas udtalte, at Enok profe-
terede om Jesu genkomst ( Jud 14-15). Og Hebræerbrevet taler om, 
at trosheltene havde forventet en himmelsk belønning, som de 
ikke ville modtage, før vi også modtager vores (Hebr 11,39-40). En 
sådan udtalelse giver ingen mening, hvis deres sjæle allerede var 
sammen med Herren i himlen.

Ved at understrege, at kun de, som er i Kristus, har evigt liv (1 Joh 
5,11-12), gendriver Johannes teorien om, at mennesket har en udø-
delig sjæl. Der findes ikke evigt liv adskilt fra et frelsende forhold 
til Kristus. Det nytestamentlige håb er derfor et Kristus-centreret 
håb, og det er vores eneste håb om, at vores nuværende dødelige 
eksistens en dag vil blive udødelig.

· 1 Kor 15,12-19
· Joh 14,1-3
· Joh 6,26-51
· 1 Thess 4,13-18
· 1 Kor 15,51-55
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13. NOVEMBER 2022

HÅB PÅ DEN ANDEN SIDE AF GRAVEN

Den gamle græske historiker Herodot (5. årh. f.Kr.) skrev om en 
stamme, som ved enhver fødsel startede en sørgeperiode, fordi 
de forudså den lidelse, som den nyfødte ville møde i livet. I det 20. 
århundrede var der en reklame i USA, som sagde: ”Hvorfor leve, 
hvis du kan blive begravet for ti dollars?“

Selv om vi har troen på Gud og håbet om evigheden, kan tilvæ-
relsen være vanskelig. Hvis håbet ikke rækker ud over vores korte 
og ofte vanskelige jordiske tilværelse, kan det hele synes ganske 
meningsløst. Flere forfattere har skrevet om menneskets triste 
tilværelse – vi dør alle sammen, og vi ved, at vi skal dø. En tænker 
omtalte menneskene som ”klumper af rådnende kød på knogler i 
opløsning“. Temmelig makabert, men det er svært at argumentere 
mod logikken.

Som en kontrast til alt dette ejer vi det bibelske løfte om evigt 
liv i Jesus. Og deri ligger nøglen: Vi har det håb i Jesus og det, hans 
død og opstandelse tilbyder os. Uden det ville vi ikke have noget 
håb.

Hvad siger Paulus om den nære forbindelse mellem Kristi op-
standelse og håbet om vores egen opstandelse?

Paulus gør det klart: Vores opstandelse er uløseligt knyttet til Kri-
sti opstandelse. Hvis vi ikke opstår, betyder det, at Kristus ikke er 
opstået, og hvis Kristus ikke er opstået, hvad så? Så ”er jeres tro 
forgæves, så er I stadig i jeres synder“ (1 Kor 15,17). Med andre 
ord, hvis der ikke er nogen opstandelse, forbliver vi døde i al evig-
hed, når vi dør. Og så er alt meningsløst. I 1 Kor 15,32 siger Paulus, 
at hvis der ikke var håb om opstandelse, ”så lad os æde og drikke, 
for i morgen skal vi dø!“

Hvis vores nuværende eksistens som karbonbaseret protop-
lasma er alt, der er, og vores halvfjerds år eller mere, hvis vi er 
heldige eller holder os fra tobak og for mange McDonald burgere, 
er alt, vi får, står det temmelig dårligt til med os. Det er ikke under-
ligt, at Ellen White tilføjer: ”Himmelen betyder alting for os, og hvis 
vi går glip af Himmelen, går vi glip af alt“ (Guds sønner og døtre, 8. 
december).

Brug lidt tid til at tænke over, hvor dyrebar vores tro og vores 
håb er. Hvorfor må vi gøre alt, vi kan, for ved Guds hjælp at  
bevare det?
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Til eftertanke

14. NOVEMBER 2022

”JEG KOMMER IGEN“

Der er gået næsten 2000 år, siden Jesus lovede at komme igen. 
Hvordan kan vi hjælpe andre til at se, at dette løfte, som Jesus 
gav for så længe siden, stadigvæk er relevant også for vores ge-
neration, på trods af den lange tid, der er gået?

Fire gange siger Jesus i Johannes’ Åbenbaring: ”Jeg kommer snart!“ 
Forventningen om hans genkomst drev den første kristne menig-
heds mission og fyldte utallige kristne ned igennem århundrederne 
med håb. Men den ene generation efter den anden er død, og den 
lovede begivenhed er endnu ikke indtruffet. Derfor spørger mange: 
Hvor meget længere skal vi blive ved med at forkynde, at ”Jesus 
kommer snart“? Har ordene skabt en urealistisk forventning?

Mange kristne har klaget over den lange ”forsinkelse“ (sml. med 
Matt 25,5). Men hvordan ved vi, at det er en lang ”forsinkelse“? 
Hvad ville have været det ”rigtige“ tidspunkt for Jesu genkomst? 
Ville det have været for 50 år siden, 150 år eller 500 år? Det, der 
virkelig betyder noget, er det bibelske løfte om, at ”Herren er ikke 
sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har 
tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at 
alle skal nå til omvendelse“ (1 Pet 3,9).

På trods af de mange århundreder siden Jesu himmelfart for-
bliver løftet om hans genkomst relevant også i dag. Hvorfor? Fordi 
alt, vi har, er vores eget korte liv (Sl 90,10), som efterfølges af en 
ubevidst hvile i graven (Præd 9,5.10) og dernæst af den sidste op-
standelse uden flere muligheder for at ændre vores evige skæbne 
(Hebr 9,27). For alle de døde, og fordi de alle sover og er uden be-
vidsthed, er Jesu genkomst aldrig mere end et øjeblik eller to væk 
fra deres dødstidspunkt. For dig, i din egen personlige erfaring, 
ligesom for alle Guds folk til enhver tid, sker Kristi genkomst kun et 
øjeblik efter din død. Og det er snart, er det ikke?

Hver dag, som går, bringer os en dag nærmere Jesu Kristi her-
lige tilsynekomst i himlens skyer. Selv om vi ikke ved, hvornår han 
kommer, kan vi være sikre på, at han vil komme, og det er egentlig 
det vigtigste.

En præst holdt en tale, hvor han påstod, at det ikke betød noget 
for ham, hvornår Jesus kommer igen. Det eneste, der betød  
noget, er, at Jesus kommer. Hvad synes du om den logik? Kan 
den tankegang hjælpe dig, når du er modløs over, at Jesus 
endnu ikke er kommet igen?
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 Joh 6,1-15
Joh 6,22-59

 Joh 6,26-51

Til eftertanke

15. NOVEMBER 2022

”JEG SKAL OPREJSE HAM“

I et af sine mirakler havde Jesus bespist fem tusind mennesker med 
en lille portion brød og fisk. Da han bagefter fornemmede, at fol-
keskaren ønskede at udråbe ham som konge, sejlede han med sine 
disciple over til den anden side af Galilæas Sø. Men den næste dag 
fulgte folkeskaren ham der, og Jesus holdt sin stærke tale om Livets 
Brød med særlig vægt på det evige livs gave.

Hvordan forbandt Jesus det evige livs gave med de retfærdiges 
opstandelse?

I sin tale understregede Jesus tre grundlæggende principper med 
hensyn til evigt liv. For det første identificerede han sig selv som 
Guds brød, ”der kommer ned fra himlen og giver liv til verden“. Ved 
at sige: ”Jeg er [egō eimi på græsk] livets brød“, præsenterede Jesus 
sig som den store ”Jeg er“ fra Det Gamle Testamente (2 Mos 3,14). 
For det andet forklarede Jesus, at evigt liv opnås gennem ham. 
Hans udtalelser, som fx ”Den, der kommer til mig“ og ”den, der tror 
på mig“, gør det klart, at denne velsignelse fås gennem ham. Og til 
sidst forbinder Jesus udødelighedens gave med den sidste opstan-
delse, når han tre gange udtaler om den, der følger ham: ”Jeg skal 
oprejse ham på den yderste dag“.

Jesus giver også et fantastisk løfte: ”Sandelig, sandelig siger jeg 
jer: Den, der tror, har evigt liv.“ Det evige livs gave er altså allerede 
en nuværende realitet. Men det betyder ikke, at den troende ikke 
kommer til at dø, for udtrykket ”oprejse ham“ forudsætter, at man 
kommer til live igen efter at have været død.

Billedet er tydeligt. Uden Kristus har vi ikke evigt liv. Men selv, 
når vi har taget imod Kristus og fået forsikringen om evigt liv, er 
vi dødelige og underlagt den naturlige død. Ved Jesu genkomst vil 
han oprejse os, og der og da vil han give os udødelighedens gave, 
som allerede var vores. Gaven er sikker, ikke på grund af en sjæ-
lens naturlige udødelighed, men på grund af Jesu retfærdighed, 
som vi får ved tro på ham.

Tænk over Jesu ord om, at hvis du tror på ham, har du (her og nu) 
evigt liv! Hvordan kan dette vidunderlige løfte hjælpe dig i den 
smertefulde virkelighed, vi står overfor i dag, når vi oplever vores 
egen dødelighed?

TIRSDAG
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 1 Thess 4,13-18

16. NOVEMBER 2022

NÅR GUDS BASUN GJALDER

”De (thessalonikerne) vogtede omhyggeligt over deres venners liv, 
for at de ikke skulle dø og gå glip af den velsignelse, som de så hen 
til at få ved deres Herres komme. Men en efter en havde mistet 
deres kære, og med ængstelse havde thessalonikerne for sidste 
gang betragtet deres dødes ansigter og næppe turdet håbe, at de 
skulle mødes igen i et fremtidigt liv“ (Ellen White, Mesterens Efter-
følgere, s. 139).

Hvordan korrigerede Paulus deres forkerte opfattelse?

Der er en historisk tendens til at læse mere ind i udtrykket ”føre de 
hensovede sammen med ham“, end teksten siger. Mange af dem, 
som accepterer ideen om sjælens naturlige udødelighed, foreslår, 
at de retfærdige dødes sjæle allerede er i himlen hos Gud, og at 
Kristus ved sit andet komme vil bringe dem med sig fra himlen. Så 
kan disse sjæle blive genforenet med deres respektive opstandne 
legemer. Men en sådan fortolkning er ikke i harmoni med Paulus’ 
generelle lære om dette emne.

Læs følgende udtalelse fra denne ikke-adventist teolog med 
hensyn til den egentlige mening i dette vers: ”Grunden til, at de 
thessalonikiske kristne kan have håb, mens de sørger over de 
døde medlemmer fra deres menighed, er, at han vil oprejse disse 
døde troende, så de er til stede ved Kristi genkomst, så de alle kan 
være ‘sammen med ham’. Konsekvensen er, at disse døde troende 
ikke er ugunstigt stillet ved Jesu genkomst, men vil være ‘sammen 
med ham’ på den måde, at de på lige fod med de levende troende 
deler den herlighed, som er forbundet med hans genkomst“ ( Jef-
frey A.D. Weima, 1-2 Thessalonians, Baker Exegetical Commentary 
on the New Testament, s. 319).

Hvis de retfærdige dødes sjæle allerede var sammen med Her-
ren i himlen, ville det ikke være nødvendigt for Paulus at omtale 
den endelige opstandelse som det kristne håb. Han kunne ganske 
enkelt have nævnt, at de retfærdige allerede var sammen med 
Herren, men i stedet siger han, at ”de, der er døde i Kristus“, skal 
opstå fra de døde ved tidernes ende.

Håbet om den endelige opstandelse gav trøst til de sørgende 
thessalonikere. Det samme håb kan hjælpe os til med tillid at 
møde de smertefulde øjeblikke, når dødens kolde greb tager vores 
kære fra os.

ONSDAG
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 1 Kor 15,51-55

 

Til eftertanke

17. NOVEMBER 2022

DET EVIGE MØDE

Hvilken ”hemmelighed“ forklarer Paulus?

Nogle populære prædikanter påstår, at denne ”hemmelighed“ 
er kirkens ”hemmelige bortrykkelse“, som skal finde sted syv år 
inden Kristi genkomst. I denne ”hemmelige bortrykkelse“ bliver 
trofaste kristne pludseligt, stille og hemmeligt taget op til himlen, 
mens alle andre forbliver her og undrer sig over, hvad der er sket 
med de forsvundne. Måske vil man opleve pludselig at befinde sig 
i en bil uden fører, fordi føreren er blevet bortrykket til himlen,  
og det eneste, der er tilbage, er deres tøj. Left Behind er en meget 
populær serie på 16 bind, som også er filmatiseret, og har udsat  
millioner af mennesker for denne vranglære.

Der er ingen bibelske tekster, som underbygger en sådan 
adskillelse og bortrykkelse inden Jesu genkomst. Den ”hemmelig-
hed“, som Paulus taler om, er ganske enkelt forvandlingen af de 
retfærdige, som lever, når Jesus kommer igen, og som skal slutte 
sig til dem, som opstår fra de døde. Der findes ingen ”hemmelig 
bortrykkelse“, for Jesu genkomst vil blive synlig for alle levende 
mennesker (Åb 1,7), og både de dødes opstandelse og forvand- 
lingen af de levende vil ske, når basunen lyder ved hans komme  
(1 Kor 15,51-52).

Kristi genkomst vil medføre det mest fantastiske møde nogen-
sinde. De troende, som lever, bliver forvandlet ”i ét nu, på et øje-
blik“. Ved Guds stemme bliver de herliggjort: De er nu udødelige, 
og sammen med de opstandne hellige skal de møde Herren i luf-
ten. Engle ”skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra 
den ene ende af himlen til den anden“ (Matt 24,31).

”Små børn bliver af hellige engle lagt i deres mødres arme. Ven-
ner, som døden så længe har adskilt, bliver forenet for aldrig mere 
at skilles, og med glædessange stiger de sammen op til Guds by“ 
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 521-522).

Dette er et fantastisk løfte, som er totalt anderledes end alt, vi 
har oplevet. Tænk over universets storhed og også over livets 
mangfoldighed og kompleksitet. Skaberværket vidner om Guds 
ufattelige storhed. Hvad fortæller det os om, hvordan Guds 
kraft kan forvandle de levende og oprejse de døde ved Jesu gen-
komst?

TORSDAG
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18. NOVEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Acts of the Apostles, ”The Thessalonian Letters“,  
s. 255-268 og ”Called to Reach a Higher Standard“, s. 319-321.

”Romerne,“ skrev Stephen Cave, ”var godt klar over de kristnes tro 
på, at de en dag legemligt skulle opstå fra graven, og de gjorde 
alt, de kunne, for at håne og standse opfyldelsen af dette håb. En 
rapport om en forfølgelse i Gallien i 177 e.Kr. fortæller, at marty-
rerne først blev henrettet, dernæst blev deres legemer efterladt 
til at rådne i seks dage uden at blive begravet, hvorefter de blev 
brændt, og deres aske blev strøet ud i floden Rhône – ’Lad os 
nu se, om de vil opstå eller ej,’ blev der rapporteret, at romerne 
sagde“ (Immortality: The Quest to Live Forever and How It Drives  
Civilization, s. 104-105).

Dette eksempel på teologisk skepsis er ret dramatisk, men ram-
mer også ved siden af. Den magt, som oprejste Jesus fra de døde, 
kan gøre det samme for os, uanset hvilken tilstand vores legeme 
er i. Hvis den samme kraft skabte og opretholder hele universet, 
kan han også forvandle de levende og vække de døde til live igen.

”Gud skal også ‘ved Jesus føre de hensovede frem sammen 
med ham’ (1 Thess 4,14), skrev Paulus. Mange fortolker dette 
skriftsted således, at de hensovede skulle komme sammen med 
Kristus fra Himmelen; men Paulus mente, at ligesom Kristus blev 
oprejst fra de døde, sådan vil Gud kalde de hensovede hellige 
frem af graven og føre dem med sig til Himmelen. En dyrebar trøst 
og et strålende håb! ikke blot for menigheden i Thessalonika, men 
for alle kristne, hvor de end findes“ (Ellen White, Mesterens Efterføl-
gere, s. 140).

1. Nogen har engang sagt: ”Døden udsletter én … At blive fuld-
stændigt udslettet, selv alle sporene efter én, er med til at 
ødelægge meningen med ens liv.“ Hvilket håb har vi, som 
modvirker meningsløshed i tilværelsen?

2. Hvordan kan vi jage efter fuldkommenhed og samtidig tro,  
at vi først ved Jesu genkomst får en fuldkommen og syndfri 
natur (Fil 3,12-16; 1 Kor 15,50-55)?

3. Læs 1 Kor 15,12-19 igen. Hvad i disse vers taler stærkt for 
læren om, at de døde sover? Giver disse vers mening, hvis de 
hellige døde virkelig er i himlen sammen med Jesus nu?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG



69

NOTER TIL SABBATTEN | 19. NOVEMBER 2022



1
”I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og 
netop de vidner om mig“ ( Joh 5,39).

Peter pålægger os til altid at ”være rede til forsvar over for enhver, 
der kræver jer til regnskab for det håb, I har“ (1 Pet 3,15). Paulus til-
føjer: ”Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, 
forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme 
en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig 
lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres 
ører“ (2 Tim 4,2-3). Det vil sige, at vi ikke kun bør studere de skrift-
steder, der let forklarer vores trospunkter, men også studere de 
afsnit, som bliver brugt af andre til at lære noget, der er anderle-
des end det, vi tror.

Når vi gør det, bør vi følge Jesu inspirerende eksempel. ”Kristus 
selv undlod aldrig at sige sandhedens ord, men han sagde dem 
altid i kærlighed … Han var aldrig grov, sagde aldrig uden grund et 
alvorligt ord og forvoldte aldrig unødvendig smerte i et følsomt 
sind. Han kritiserede ikke menneskelig svaghed“ (Ellen White, Jesu 
liv, s. 304).

I denne uge skal vi studere nogle af de interessante skriftsteder, 
som folk bruger for at begrunde sjælens udødelighed. Dette stu-
dium kan styrke vores egen overbevisning og hjælpe os til venligt 
at svare dem, der ser dette vigtige trospunkt anderledes end os.

· Luk 16,19-31
· Luk 23,43
· Joh 20,17
· Fil 1,21-24
· 1 Pet 3,13-20
· Åb 6,9-11
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Tekster i strid med  
hinanden?
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SØNDAG

 Luk 16,19-31

 

Til eftertanke

20. NOVEMBER 2022

DEN RIGE MAND OG LAZARUS

Er denne historie en beskrivelse af livet efter døden?

Nogle bibellæsere hævder, at Luk 16,19-31 skal fortolkes som en 
beskrivelse af de dødes tilstand. Dette synspunkt ville imidlertid 
modsige mange af de tekster, vi allerede har set på. Først måtte 
vi antage, at himlen og helvede er så tæt på hinanden, at man fra 
begge sider, kan tale med hinanden. Vi måtte også forudsætte, 
at den døde i graven, stadig har en bevidst form liv (kald det en 
”sjæl“), som har ”øjne“, en ”finger“, en ”tunge“, og som er i stand til 
at føle tørst.

Hvis denne tekst var en beskrivelse af menneskenes tilstand 
i døden, ville himlen ikke kunne være et lykkeligt sted fyldt med 
glæde, for de frelste kunne nøje iagttage den evige pine, som  
deres fortabte kære var udsat for, og de kunne til og med samtale 
med dem. Hvordan kan en mor være lykkelig i himlen, mens hun 
ser sit elskede barn blive udsat for uophørlig pine i helvede? I en 
sådan sammenhæng ville det nærmest være umuligt for Guds 
løfte om ingen sorg, intet skrig og ingen pine at gå i opfyldelse  
(Åb 21,4).

På grund af sådanne uoverensstemmelser betragter mange 
moderne forskere beretningen om den rige mand og Lazarus  
som en lignelse, hvor ikke alle detaljer skal forstås bogstaveligt. 
George E. Ladd, som ikke er syvendedags adventist, lyder, som 
om han var det, når han siger, at denne historie sandsynligvis var 
”en lignelse, der anvendte datidens almindelige jødiske tankegang 
og ikke har til hensigt at give undervisning om de dødes tilstand“ 
(G.E. Ladd, ”Eschatology“, The New Bible Dictionary, edited by J.D. 
Douglas, s. 388).

Lignelsen om den rige mand og Lazarus opstiller en skarp kon-
trast mellem en velklædt ”rig mand“ og ”en fattig mand ved navn 
Lazarus, som lå ved hans port, fuld af sår“. Fortællingen lærer, at 
(1) status og social anerkendelse her og nu ikke er forudsætningen 
for en fremtidig belønning, at (2) hvert menneskes evige skæbne 
afgøres i dette liv og ikke kan laves om i et liv efter døden.

”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade 
sig overbevise, selv om en står op fra de døde“ (Luk 16,31). Hvad 
siger Jesu ord om, hvordan vi bør betragte Bibelens autoritet, og 
hvordan vi bør reagere på den?
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MANDAG

 

 Luk 23,43
Joh 20,17 

Joh 14,1-3

Til eftertanke

21. NOVEMBER 2022

”I DAG … MED MIG I PARADIS“

En af de bibeltekster, som ofte anvendes til at tale for sjælens udø-
delighed, er Luk 23,43: ”Og Jesus sagde til ham: ‘Sandelig siger jeg 
dig: I dag skal du være med mig i Paradis.’“ Med meget få undtagel-
ser oversættes denne tekst på samme måde i forskellige udgaver 
af Bibelen og giver det indtryk, at den dag, da Kristus døde, skulle 
han og røveren være sammen i Paradis. Dette er ikke overra-
skende, da mange bibelforskere tror på sjælens udødelighed. Men 
hvordan skal verset oversættes?

Sammenlign teksterne. Hvordan bør løftet til den angrende  
røver på korset forstås i lyset af Jesu ord til Maria Magdalene  
og hans ord til sine disciple?

Formodningen om, at Jesus og røveren kom til Paradis (eller him-
len) den samme dag, som de døde, modsiger Jesu ord til Maria 
Magdalene efter hans opstandelse, som bekræfter, at han endnu 
ikke havde været hos Faderen i himlen. Den opfattelse, at både 
Jesus og den angrende røver fór til himlen den samme dag, modsi-
ger også Jesu løfte til sine disciple om, at de først skulle tages med 
til himlen ved hans genkomst.

Problemet i Luk 23,43 handler om, hvorvidt ”i dag“ (sēmeron på 
græsk) skal kædes sammen med det udsagnsord, som følger (at 
være) eller det, der går forud for (at sige). Wilson Paroschi fortæl-
ler, at ”fra et grammatisk synspunkt“ er det så godt som umuligt 
at afgøre det korrekte alternativ. ”Men Lukas har en tendens til 
at bruge ‘i dag’ sammen med udsagnsord, der går forud for det. 
Det sker i 14 af de 20 forekomster af sēmeron i Lukasevangeliet 
og Apostlenes Gerninger“ (Wilson Paroschi, ”The Significance of a 
Comma: An Analysis of Luke 23,43“, Ministry, juni 2013, s. 7).

Den mest naturlige måde at læse Luk 23,42 på vil derfor være: 
”Sandelig siger jeg dig i dag, du skal være med mig i Paradis.“ I dette 
tilfælde vil det idiomatiske udtryk ”Jeg siger dig i dag“ understrege 
vigtigheden og alvoret i udsagnet: ”Du skal være med mig i Paradis.“ 
Med andre ord lovede Jesus ham på stedet, at han ville blive frelst.

Læs beretningen om den angrende røver i Luk 23,39-43. På 
trods af sin synd og på trods af at han ikke havde noget at til-
byde Gud, lovede Kristus ham evigt liv. Hvordan viser denne 
beretning det store løfte om frelse ved tro alene? Er vi på nogle 
områder som røveren? Er vi anderledes – og hvordan?



73

Fil 1,21-24
1 Thess 4,13-18

Til eftertanke

22. NOVEMBER 2022

AT BRYDE OP OG VÆRE SAMMEN MED KRISTUS

Hvornår forventede Paulus at være ”sammen med Kristus“ og 
”sammen med Herren“?

Paulus var styret af sin passion for at leve ”i Kristus“ både her og nu 
(2 Kor 5,17) og ”med Kristus“ efter Jesu genkomst (se 1 Thess 4,17). 
Ikke engang døden kunne nedbryde apostlens vished om at tilhøre 
sin frelser og herre. I sit brev til romerne sagde han: ”Jeg er vis på, 
at hverken død eller liv … kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus 
Jesus, vor Herre“ (Rom 8,38-39). ”For når vi lever, lever vi for Herren, 
og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, 
tilhører vi Herren“ (Rom 14,8).
Med denne vished omtalte Paulus de troende, som allerede var 
døde, som ”døde i Kristus“ (1 Thess 4,14). De skal opstå ved Kristi 
andet komme og modtage evigt liv (1 Kor 15,16-18; 1 Thess 4,13-18).

Når Paulus omtaler sin længsel efter at ”være sammen med 
Kristus“ (Fil 1,23), mente han da, at hans sjæl efter døden ville tage 
af sted og leve sammen med Kristus uden legemet? Slet ikke. I 
denne tekst sætter Paulus ord på sit ønske om at forlade den nu-
værende problemfyldte tilværelse og være sammen med Kristus 
uden at henvise til den eventuelle tidsperiode mellem de to begi-
venheder. Dette vers lærer ikke, at Paulus forventede at komme 
i himlen, når han døde. Han gjorde det meget klart, at han ikke 
skulle modtage sin løn før Jesu genkomst (2 Tim 4,8).

Kort sagt siger Paulus, ”at det næste, han ville opleve efter sin 
død, var, at Kristus kommer igen i himlens skyer og oprejser de 
døde, og at han da ville være ‘sammen med Herren’ (1 Thess 4,17). 
Det bør også bemærkes, at de bibelske forfattere nogle gange 
henviser til to begivenheder samtidigt, selv om de er adskilt af en 
lang tidsperiode“ (Andrews Study Bible, s. 1555).

Men hvorfor ville Paulus fortrække at dø frem for at leve? Fordi 
så kunne han endelig hvile fra alle sine vanskeligheder og fra alle 
sine fysiske smerter (1 Kor 9,27). Og han ville dø i fuld overbevis-
ning om, at ved Jesu genkomst vil han modtage ”retfærdighedens 
sejrskrans“ (2 Tim 4,6-8). Selv om Paulus ikke havde et ønske om 
at dø, vidste han, hvad der ville ske, når han gjorde det.

Hvem har ikke, specielt i vanskelige tider, ønsket at lukke øjnene 
i døden i visheden om, at det næste, man ville opleve var, at man 
var ”sammen med Kristus“? Hvordan hjælper den tanke os til at 
forstå, hvad Paulus siger i Filipperbrevet?

TIRSDAG
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 1 Pet 3,13-20
 1 Mos 4,10

 

23. NOVEMBER 2022

PRÆDIKEN FOR DE ÅNDER, DER VAR I FÆNGSEL

Hvordan prædikede Kristus for ”de ånder, der var i fængsel … i 
Noas dage“?

Det er almindeligt, at kommentatorer, som tror på sjælens udø-
delighed, fremhæver, at Kristus prædikede for ”de ånder, der var i 
fængsel“ (1 Pet 3,19), mens han stadig hvilede i graven. I deres op-
fattelse fór Jesu ånd, som var frigjort fra legemet, ned i helvede og 
prædikede for de legemløse ånder fra tiden før syndfloden.

Denne opfattelse er ikke bibelsk. Der gives ikke en ny chance 
for frelse for de døde (Hebr 9,27-28). Hvorfor skulle Jesus prædike 
for disse ånder, som ikke havde nogen chance for at blive frelst?

Teorien om en udødelig sjæl modsiger den bibelske lære om, at 
de døde er uden bevidsthed i graven indtil den anden opstandelse 
( Job 14,10-12; Sl 146,4; Præd 9,5.10; 1 Kor 15,16-18; 1 Thess 4,13-15).

Hvis 1 Pet 3,19 virkelig siger, at Jesus, mens hans legeme lå i 
graven, fór ned til dødsriget og prædikede for de mennesker, der 
levede før syndfloden, hvorfor var det kun dem, der skulle høre 
hans budskab? Hvad med resten af de fortabte sjæle? 

Det virker også meningsløst at foreslå, at Kristus prædikede 
for de faldne engle, som havde været ulydige på Noas tid. Det 
siges om ”de ånder, der var i fængsel“, at de havde været ulydige 
”dengang“ ”i Noas dage“ (1 Pet 3,19-20). Men Bibelen taler om, at 
de onde engle stadigvæk er ulydige i dag (Ef 6,12; 1 Pet 5,8). Og ”de 
engle, som ikke tog vare på deres høje hverv, men forlod deres 
rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil 
dommen på den store dag“ ( Jud 6), altså uden mulighed for at 
blive frelst.

Vi bør lægge mærke til, at i 1 Pet 3 bliver ”de ånder, der var i 
fængsel“ i vers 19 identificeret i vers 20 som dem, der var ”ulydige“ 
i ”Noas dage“. Ordet ånder (pneuma på græsk) anvendes i dette 
vers og flere andre steder i Det Nye Testamente (1 Kor 16,18; Gal 
6,18) om levende mennesker, som kan høre og tage imod indby-
delsen om frelse. Udtrykket ”i fængsel“ henviser tydeligvis ikke til 
et bogstaveligt fængsel, men til syndens fængsel, hvor den uom-
vendte menneskelige natur befinder sig (Rom 6,1-23; Rom 7,7-25).
Kristi prædiken for de ubodfærdige før syndfloden blev opfyldt 
gennem Noa, som fik guddommelige instrukser fra Gud (Hebr 
11,7) og blev ”retfærdighedens forkynder“ (2 Pet 2,5) for sin sam-
tid. Peters vers blev skrevet i forbindelse med, hvad det vil sige at 
være trofast. De var ikke en kommentar om de dødes tilstand.

ONSDAG
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 Åb 6,9-11

 

Til eftertanke

24. NOVEMBER 2022

SJÆLENE UNDER ALTERET

Hvordan kan ”sjælene“ af de døde martyrer råbe ”under alteret“?

Åbningen af det femte segl i Johannes’ Åbenbaring viser en usæd-
vanlig scene. Man ser billedligt sjælene af de døde martyrer ”un-
der alteret“ råbe til Gud om hævn. Nogle kommentatorer hælder 
til fortolkningen af dette alter som røgelsesalteret, som omtales 
under det syvende segl (Åb 8,1-6). Men omtalen af ”blod“ i stedet 
for ”røgelse“ i Åb 6,9-11 får andre til at se dette som en henvisning 
til brændofferalteret, hvor blodet fra offerdyrene blev hældt ud 
(3 Mos 4,18.30.34). På samme måde som noget af blodet fra disse 
ofringer blev hældt ud ved alterets sokkel, blev martyrernes blod 
symbolsk hældt ud ved Guds alter, hvor de i trofasthed mod Guds 
ord og Jesu vidnesbyrd (Åb 6,9; 12,17; 14,12) mistede deres liv.

”Sjælene“ under alteret er også et symbolsk udtryk. Hvis de 
skulle opfattes bogstaveligt, ville martyrerne ikke være lykkelige 
i himlen, for de råber stadigvæk på hævn. Det lyder ikke, som om 
de nyder frelsens løn. Ønsket om hævn kan gøre livet elendigt for 
os. Men kan det også gøre døden elendig?

Det er også vigtigt at huske, at Johannes ikke fik et syn om, 
hvordan himlen virkelig er. ”Der er ingen hvide, røde, sorte eller 
gustengule heste med krigeriske ryttere der. Jesus er ikke et lam 
med et blødende sår fra et knivstik. De fire dyr repræsenterer ikke 
virkelige skabninger med vinger og de animalske egenskaber, som 
nævnes … På samme måder er der heller ikke nogen ‘sjæle’, der 
befinder sig ved alterets fod i himlen. Hele scenen var en billedlig 
og symbolsk fremstilling“ (The SDA Bible Commentary, 7. bd., s. 778).

George E. Ladd, som er kristen teolog, bekræfter dette: ”I dette 
tilfælde [Åb 6,9-11] er det tydeligt, at alteret er brændofferalteret, 
hvor offerblodet blev hældt ud. Det faktum, at Johannes så marty-
rernes sjæle under alteret, har intet at gøre med de dødes tilstand 
eller deres situation i den mellemliggende periode; det er kun en 
grel måde, hvorpå der tegnes et billede af den kendsgerning, at 
de var blevet dræbt som martyrer for deres Guds navns skyld“ (A 
Commentary on the Revelation of John, s. 103).

Hvem har ikke råbt om retfærdighed, især hvis man er blevet 
offer for uretfærdighed? Hvorfor må vi i tro have tillid til, at ret-
færdigheden til sidst vil ske fyldest, selv om det ikke sker her og 
nu? Hvilken trøst kan vi finde i dette løfte?

TORSDAG
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25. NOVEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Lys Over Hverdagen, ”En Dyb Afgrund“, 2. bd., s. 54-6
· Jesu Liv, ”Golgata“, s. 653-667.

”I lignelsen om den rige mand og Lazarus viser Jesus, at menne-
skers evige skæbne bestemmes i dette liv. Så længe prøvetiden 
varer, tilbydes Guds nåde hver eneste sjæl. Men hvis menneskene 
forspilder anledningerne og i stedet behager sig selv, afskærer de 
sig fra at modtage det evige liv. De vil ikke senere få en prøvetid. 
Ved deres eget valg har de skabt en dyb afgrund mellem sig selv 
og Gud“ (Ellen White, Lys over hverdagen, 2. bd., s. 54).

”Da disse første kristne blev fordrevet til bjerge og ørkener, da 
de blev efterladt i fangehuller for at dø af hunger, kulde og tortur, 
glædede de sig over at blive regnet værdige til at lide for Kristus, 
som var blevet korsfæstet for dem. Deres store eksempel vil blive 
en trøst og opmuntring for Guds folk, som vil opleve den trængsel-
stid, som der ikke har været mage til“ (Ellen White, Testimonies for 
the Church, 5. bd., s. 213 / Vejledning for Menigheden bd. 2, s. 58).

1. Hvordan kan Bibelens overordnede syn på menneskets natur 
hjælpe os til bedre at forstå nogle af de afsnit, vi har set på i 
denne uge?

2. Tænk over kontrasten mellem martyrernes urokkelige tro og 
den fleksible religion, som præger vores postmoderne gene-
ration. Hvad findes der, som er værd at dø for? Hvis man har 
det synspunkt, at al sandhed er relativ eller kulturel, hvorfor 
skal man så dø for den? Kan vi lære noget af mennesker, der 
har været villige til at dø for sager, som vi tror er forkerte?

3. Tænk over lignelsen om den rige mand og Lazarus. Da Jesus 
opstod fra de døde, var der mange, der troede på ham. Men 
mange, som havde de samme beviser, troede ikke. Hvad mon 
gjorde forskellen?

4. Jesus talte om den tid, hvor de døde skal gå ud af gravene: 
”De, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har 
gjort det onde, for at opstå til dom“ (Joh 5,29). Der er ifølge 
Åb 20,4-10 tusind år mellem disse to begivenheder, selv om 
det lyder, som om det sker samtidigt. Hvordan kan det hjælpe 
os til at forstå, hvad Paulus siger i Fil 1,23?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 26. NOVEMBER 2022



1
”Prøv alt, hold fast ved det gode“ (1 Thess 5,21).

Den italienske forfatter Dante Alighieri (1265-1321) skrev sit be-
rømte værk, Den guddommelige komedie, om en sjæls opdigtede 
rejse efter døden. Sjælen fór enten til inferno (helvede) nede i jor-
den, til skærsilden, hvor menneskets ånd kan blive renset og blive 
værdig til at komme i himlen, eller direkte til paradiset for at være 
sammen med Gud.

Selv om dette var et digt og fantasi, endte Dantes ord med at få 
stor indflydelse på kristen teologi, især romersk-katolsk teologi. 
Tanken om en udødelig sjæl, som enten havner i helvede, skærsil-
den eller paradiset er grundlæggende for denne kirke. Mange kon-
servative protestantiske kirker tror også på en udødelig sjæl, som 
efter døden enten stiger op til paradiset eller farer ned til helvede. 
Og hvis menneskets sjæl aldrig dør, må den fare et eller andet sted 
hen, når legemet dør. Kort sagt, en forkert opfattelse af menne-
skets natur har ført til frygtelige teologiske fejltagelser.

I denne uge skal vi se på nogle af disse ubibelske teorier sammen-
lignet med det bibelske syn på, hvad der sker efter døden.

· Mark 9,42-48
· Mal 3,19
· Jud 7
· 1 Tim 2,5
· ApG 2,29.34-35
· 1 Joh 5,3-12
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Helvedes ild

TIL SABBATTEN | 3. DECEMBER 202210
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SØNDAG

 Mark 9,42-48
Es 66,24

 

Til eftertanke

27. NOVEMBER 2022

UDØDELIGE MADDIKER?

Sammenlign teksterne. Hvordan opfatter du det, at ”deres  
maddiker“ ikke dør?

Nogle fortolker ordet ”orm“/”maddike“ (Mark 9,48) som en hentyd-
ning til de ondes sjæl eller ånd, som efter døden flyver til helvede, 
hvor den aldrig dør og udsættes for evig pine. Men denne fortolk- 
ning passer ikke med den bibelske opfattelse af, at der ingen be-
vidsthed er i døden. Den ignorerer også den gammeltestamentlige 
baggrund for teksten. ”Entalsordet ‘deres orm/maddike’ bruges 
som en fællesbetegnelse for ‘deres maddiker’, og henviser ikke til 
en enkelt orm eller maddike, men til de maddiker, som æder de le-
gemer, der er ved at gå i opløsning“ (Robert G. Bratcher og Eugene 
A. Nida, A Translator’s Handbook on the Gospel of Mark, s. 304.

I Mark 9,48 citerer Jesus fra Es 66,24, hvor der står: ”Og de skal 
gå ud og se på ligene af dem, der brød med mig. For deres maddi-
ker dør ikke, og deres ild slukkes ikke. De skal være til afsky for alle 
mennesker.“ Denne skrækkelige metaforiske scene beskriver en 
slagmark, hvor Guds fjender ligger døde på jorden og bliver øde-
lagt. De legemer, som ikke bliver opbrændt af ild, går i opløsning 
ved hjælp af maddiker eller måske først af maddiker og dernæst af 
ild. Der påstås altså på ingen måde, at der er en sjæl, som undgår 
legemets ødelæggelse og flyver til helvede.

Men hvad så med de maddiker, der aldrig dør? Billedsproget i 
Es 66,24 (som citeres i Mark 9,48) siger ikke noget om, at maddi-
kerne er udødelige. Eftertrykket lægges på, at maddikerne ikke 
efterlader deres ødelæggende opgave uafsluttet. De bliver med 
andre ord ved med at fortære de ondes legemer, indtil disse lege-
mer er helt tilintetgjort. I modsætning til dette skal Guds trofaste 
børn med glæde bo i ”den nye himmel og den nye jord“ og være 
sammen med Gud og tilbede ham (Es 66,22-23). Det er ikke over-
raskende, at Jesus, med disse meget modsatte skæbner i tanker, 
sagde, at det ville være langt bedre at gå ind i Guds rige uden en 
vigtig kropsdel – uden en hånd eller en fod eller til og med et øje – 
end at have et fuldkomment legeme, som vil blive ødelagt af mad-
diker og ild (Mark 9,42-48).

Til sidst bliver vi enten helt frelst eller helt fortabt. Der er ingen 
mellemvej. Vi kan enten få evigt liv, eller vi kommer til at blive 
udslettet for altid. Hvilke valg skal du træffe i dag? Hvordan på-
virker din viden om evigt liv eller evig fortabelse disse valg?
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MANDAG

 Mal 3,19
Jud 7

 Matt 18,8
Mark 9,43

Til eftertanke

28. NOVEMBER 2022

HELVEDES ILD

Hvordan kan disse tekster hjælpe os til at forstå begrebet  
”evig ild“, eller som Jesus udtrykte det, at de fortabte havner  
i ”en evig ild“ eller i ”den uudslukkelige ild“?

Ordet ”evig“ (hebraisk: ’olam; græsk: aion, aionios) har forskellige 
betydninger, afhængigt af den umiddelbare sammenhæng. Når 
ordet ”evig“ bruges i forbindelse med Gud (5 Mos 33,27), udtryk-
ker det hans evige eksistens. Når det bruges i forbindelse med 
mennesker (som i 2 Mos 21,6, oversat på dansk med ”på livstid“), 
betyder det, at ordet begrænses af deres levetid. Når det beskri-
ver ild (Matt 18,8; Matt 25,41 ”evig ild“), betyder det, at ilden ikke 
går ud, før den helt har opbrændt alt det, der bliver brændt. Det 
betyder, at ”en evig ild“ er evig i den forstand, at den vil opbrænde 
de onde helt og uigenkaldeligt, ”så der hverken bliver rod eller 
grene tilbage“ (Mal 3,19).

Teorien om en evig straf for de onde har alvorlige konsekven-
ser. Hvis de onde bliver straffet for evigt i betydningen ”uden 
ophør“, vil ondskab aldrig blive udryddet. Bibelen siger også, at alt 
liv udgår fra Gud (5 Mos 32,39; Sl 36,10), og han ”ønsker ikke den 
uretfærdiges død“ (Ez 33,11). Hvorfor skulle han da blive ved med 
at holde de onde i live, så de kan lide en uophørlig, uendelig pine? 
Ville det ikke være mere rimeligt for ham bare at afslutte deres 
eksistens? Hvis de onde skal straffes ”efter deres gerninger“ (Åb 
20,12), hvorfor skal så et kort menneskeliv straffes i al evighed?

Alle de bibelske henvisninger til den ”evige ild“ bør ses som en 
hentydning til ”ildsøen“ efter de tusinde år, som omtales i Åb 20 
(se lektie 13). Det er derfor ikke bibelsk at tale om et allerede eksi-
sterende evigt brændende helvede.

Hvad siger teorien om et helvede, hvor Gud i evighed uophørligt 
vil pine de fortabte, om gudsopfattelsen? 

Nogle kristne lærer ikke blot, at et sådant helvede findes, 
men også, at Gud fra evighed har forudbestemt, hvem der skal 
fortabes og altså pines i dette helvede. Deri indbefattes fx også 
små børn, der dør som fortabte. Hvis der ikke findes et sådant 
helvede, betyder det så, at Gud er uretfærdig? Skal syndere ikke 
straffes?
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 Præd 9,10
Ez 18,20-22

Hebr 9,27
 1 Tim 2,5

Til eftertanke

29. NOVEMBER 2022

DE HELLIGE I SKÆRSILDEN

Den romersk-katolske kirke lærer, at de døde, som ikke fortjener 
at komme i helvede, men som endnu ikke er parate til at komme i 
paradis, kan få deres synder renset væk i skærsilden og derfra stige 
op til Paradis. Deres lidelser i skærsilden kan blive reduceret ved 
deres kæres bønner og bodsøvelser.

Den katolske kirkes katekismus er meget tydelig med hensyn 
til skærsilden: ”Alle, som dør i Guds nåde og venskab, men endnu 
ikke er fuldkomment renset, er forvisset om deres evige frelse, men 
efter døden undergår de renselse, for at de kan opnå den hellighed, 
som er nødvendig for at indgå til himlens glæde“ (Catechism of the 
Catolic Church, New York: Doubleday, 1995, s. 291). Den siger også, 
at deres lidelser kan blive formindsket gennem deres kæres bønner 
og andre handlinger på vegne af de døde. ”Kirken anbefaler også 
almisser, aflad og bodshandlinger på vegne af de døde.“

Hvordan tilbageviser disse tekster teorien om skærsilden?

Læren om skærsilden kombinerer troen på et evigt brændende 
helvede med den hedenske skik at bede for de døde. Denne lære 
er uacceptabel for dem, som tror på den bibelske lære om, (1) at de 
døde hviler i deres grave uden bevidsthed; (2) at et syndigt menne-
skes retfærdighed ikke kan overføres til et andet syndigt menneske; 
(3) at vores eneste mellemmand er Jesus Kristus; og (4) at døden ef-
terfølges af den endelige dom uden en ny mulighed for at omvende 
sig. En endnu mere alvorlig følge af denne ikke-bibelske teori er, at 
den giver en helt forkert beskrivelse af Guds karakter.

”Satan har siden syndefaldet arbejdet på at misrepræsentere 
vores himmelske far. Han opfandt læren om sjælens udødelighed 
... Tanken om et evigt brændende helvede var Satans opfindelse; 
skærsilden er også hans påfund. Disse læresætninger forfalsker 
Guds karakter, så han opfattes som streng, hævngerrig, vilkårlig i 
sin handlemåde og uvillig til at tilgive“ (Ellen White, Manuscript 50 
(10. dec.), 1890).

I stedet for, at de døde sover og venter på Jesu genkomst, siger 
læren om skærsilden, at nogle af de døde lider i skærsilden, indtil 
nogen er i stand til at få dem ud derfra.

Hvad lærer doktriner som skærsilden og et evigt brændende hel-
vede om, hvor vigtigt det er, hvad vi tror, ikke kun hvem vi tror på?

TIRSDAG
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 ApG 2,29.34-35
1 Kor 15,16-18

Til eftertanke

30. NOVEMBER 2022

ET PARADIS MED SJÆLE UDEN LEGEMER

Selv om protestanter ikke tror på skærsilden, er der alligevel 
mange, der tror, at de retfærdige dødes sjæle allerede befinder sig 
hos Gud. Nogle siger, at disse ”sjæle“ er ånder uden legemer; an-
dre mener, at ”sjælen“ er dækket af et åndeligt herlighedslegeme.
Men hvorfor skal der være en opstandelse og dom (Åb 20,12-14), 
hvis de retfærdiges sjæle allerede nyder Paradisets glæder?

Hvordan kaster disse tekster lys over læren om de dødes til-
stand og dem, der venter på opstandelsen?

Bibelen lærer, at alle de mennesker, som allerede er i himlen, en-
ten blev forvandlet, mens de var i live, som det var tilfældet med 
Enok (1 Mos 5,24) og Elias (2 Kong 2,9-11), eller blev oprejst fra 
de døde som Moses ( Jud 9) og dem, som opstod sammen med 
Kristus (Matt 27,51-53).

Som vi allerede har set, er hentydningen til sjælene ”under 
alteret“, ikke teorien om sjælens udødelighed. De fremstilles som 
et symbolsk råb til Gud om retfærdighed (Åb 6,9-11). Hvis det ikke 
er tilfældet, må man sige, at disse mennesker tilsyneladende ikke 
ser ud til at nyde deres evige belønning. I virkeligheden er gra-
vene et hvilested for de døde, som er uden bevidsthed, mens de 
venter på opstandelsen ved Jesu genkomst, hvor deres bevidste 
eksistens bliver genoprettet. De døde, også de retfærdige døde, 
er ikke sjæle uden legemer, som flyder omkring i himlen, mens de 
tålmodigt venter på at blive genforenet med deres legemer ved 
den sidste opstandelse.

Og hvad mener mon Paulus i 1 Kor 15,18, når han siger, at hvis 
der ikke er nogen opstandelse for de døde, ”så er også de, som er 
sovet hen i Kristus, gået fortabt“? Hvordan kunne de være gået 
fortabt, hvis de allerede nyder himlens ”fryd og gammen“ og har 
været i himlen, lige siden de døde? Den centrale og afgørende 
nytestamentlige læresætning om de dødes opstandelse ved Jesu 
genkomst bliver gjort ugyldig af den falske lære om, at de ret-
færdige døde flyver af sted til deres evige løn umiddelbart efter 
døden. Dog hører vi hele tiden denne lære forkyndt, især ved be-
gravelser.

Hvordan kan du hjælpe andre til at forstå, at tanken om, at de 
døde sover i jorden, virkelig er ”gode nyheder“ i den forstand, at 
de døde hviler og ikke kender til nogen smerte eller lidelse?

ONSDAG
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 1 Joh 5,3-12

 

1. DECEMBER 2022

DET BIBELSKE SYNSPUNKT

Hvorfor begrænser apostlen Johannes ”evigt liv“ til dem, som er 
i Kristus?

I modsætning til den ikke-bibelske teori om sjælens udødelighed 
kommer den bibelske lære om menneskets betingede udødelig-
hed klart frem i 1 Joh 2,11-12. For at forstå betydningen af denne 
vigtige tekst må vi huske, at kun guddommen har udødelighed  
(1 Tim 6,15-16). Gud er den eneste kilde til liv (Sl 36,10; Kol 1,15-17; 
Hebr 1,2).

Da synd kom ind i verden ved Adam og Evas fald (1 Mos 3), kom 
de og alle deres efterkommere – os inkluderet – under den fysiske 
døds forbandelse og mistede det evige livs gave. Men Gud, som 
elsker os, iværksatte sin plan for vores frelse, så mennesker igen 
kan opnå evigt liv, det liv, som det fra begyndelsen var meningen, 
at menneskene skulle have. Paulus skriver: ”For før verden blev 
grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl 
for hans ansigt i kærlighed“ (Ef 1,4).

Paulus forklarer, at ligesom ”synden kom ind i verden ved ét 
menneske [Adam], og ved synden døden,“ sådan blev evigt liv ”ved 
nåden i det ene menneske, Jesus Kristus“, muligt for alle menne-
sker (Rom 5,12.15. Paulus henviser utvetydigt til en bogstavelig 
Adam. Intet i Bibelen giver mening, hvis der ikke fandtes en bog-
stavelig Adam, som ved sin overtrædelse bragte synd og død ind i 
vores verden.

Apostlen Johannes tilføjer: ”Gud har givet os det evige liv, og 
det liv er i hans søn. Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke 
har Guds søn, har ikke livet“ (1 Joh 5,11-12).

Hele billedet bliver mere tydeligt i lyset af Jesu udtalelser: ”En-
hver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg 
skal oprejse ham på den yderste dag“ ( Joh 6,40) og ”Jeg er opstan-
delsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør“ 
( Joh 11,25).

Det betyder, at evigt liv er Guds gave gennem Jesus Kristus. 
Den er sikret os her og nu, men bliver kun til fulde oplevet efter de 
retfærdiges opstandelse ved Jesu genkomst. Konklusionen er me-
get enkel: Hvis evigt liv kun gives til dem, der er i Kristus, har de, 
som ikke er i ham, intet evigt liv (1 Joh 5,11-12). Teorien om sjælens 
udødelighed derimod giver evigt liv til alle mennesker, også dem, 
som ikke er i Kristus. Man går enten til Paradis eller i helvede. Til 
trods for, at denne lære er meget populær, er den ikke bibelsk.

TORSDAG
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2. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Mod en bedre fremtid, ”Det første store bedrag“ og 
”Spiritismen“, s. 428-453.

”Læren om bevidsthed i døden er baseret på den fejlagtige tro 
på naturlig udødelighed, og denne lære er ligesom læren om den 
evige pine i modstrid med Bibelen, den sunde fornuft og enhver 
menneskelig følelse. Ifølge denne populære opfattelse ved de 
frelste i himlen besked med alt, hvad der sker på jorden, og især 
med de venners liv, som de efterlod. Men hvordan kan det være 
en glæde for de døde at kende de levendes problemer, at se de 
synder, deres kære begår, og at se dem lide under livets sorger, 
skuffelser og bekymringer? Hvor meget af himlens salighed kan de 
nyde, når de samtidig skal holde øje med deres venner på jorden? 
Og hvor afskyelig er ikke den tro, at i det øjeblik den ubodfærdige 
forlader legemet, bliver han nedstyrtet i Helvedes ild! Hvilken 
forfærdelig rædsel må denne tanke ikke vække hos dem, der ser 
deres venner dø uforberedt blot for at gå ind til evig sorg og synd!“ 
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 438-439).

1. De, som har talt med andre kristne om de dødes tilstand og 
helvede, har måske oplevet, at de ofte er urokkelige i denne 
tro. Hvorfor tror du, det er sådan? Det er måske forståeligt 
at tro, at deres døde kære er ”sammen med Herren“, men 
hvorfor er der en så stærk tro på den forfærdelige ide, at de 
fortabte befinder sig i helvedes evige pine? Hvad siger denne 
kendsgerning om, hvor stærke traditioner kan være?

2. De fleste kristne trossamfund forkynder sjælens udødelighed 
og det, der kædes sammen med det. Hvad kan vi gøre for at 
udbrede den bibelske lære om døden og livet efter døden?

3. Selv om Dantes digt, Den guddommelige komedie, kun er fan-
tasi, har den i høj grad været med til at fremme teorierne om 
en udødelig sjæl. Er der andre ikke-kristne ideer, som har ind-
flydelse på den kristne tankegang i dag?

4. Betyder det noget for mit personlige kristenliv, hvad jeg tror 
om dette emne? Gør det nogen forskel for mit syn på Gud og 
min tillid til hans kærlighed? Eller er det doktrinære indhold 
af min tro mindre vigtig?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være ly-
sets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver 
sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter for-
tjeneste“ (2 Kor 11,14-15).

Vores nuværende verden er blevet en smeltedigel af det overna-
turlige og det mystiske. Det får god hjælp af Hollywood, som ikke 
har noget problem med at lave film med religiøse og mystiske te-
maer i en skøn blanding af fejltagelser og bedrag. Den gamle løgn: 
”Vist skal I ikke dø!“ (1 Mos 3,4) har også inspireret nogle af de 
mest læste bøger og mest sete film i de sidste par årtier ligesom 
mange populære videospil. Der er ingen tvivl om, at Satan let for-
tryller mennesker med disse emner, som kan vise sig på så utrolig 
mange forskellige måder, også nogle gange skjult i pseudoviden-
skabelig forklædning.

En af de mest forførende fænomener har været det, som beteg-
nes som ”nærdødsoplevelser“, hvor ”døde“ er kommet tilbage til 
livet med beretninger om et liv efter døden. Mange har set disse 
begivenheder som bevis på en udødelig sjæl.

I denne uge skal vi se på nogle af de sidste tiders bedrag og for-
førelser, deriblandt mysticisme, nærdødsoplevelser, nekromanti 
og tilbedelse af forfædrene. Vi bør være opmærksomme på disse 
uden at udsætte os selv for farerne ved deres påvirkning.

· Matt 7,21-27
· Joh 11,40-44
· 1 Pet 3,18
· 1 Sam 28,3-25
· Ef 6,10-18
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SØNDAG

 

 

 Matt 7,21-27

Til eftertanke

4. DECEMBER 2022

MYSTICISME

Vores del af verden er blevet oversvømmet af strømninger fra my-
sticismen. ”Mysticisme“ dækker over en lang række ideer. Religiøst 
set handler det om forbindelsen mellem det individuelle og det 
guddommelige (det absolutte) i en åndelig oplevelse eller trance. 
Tilbedelsen kan hos nogle kirkesamfund have denne karakter. 
Formen og intensiteten kan variere, men tendensen er, at Guds 
Ords autoritet bliver erstattet med den personlige, subjektive 
oplevelse. Bibelen mister sin doktrinære funktion, og den kristne 
risikerer at egne erfaringer bliver den højeste autoritet. Denne 
form for subjektiv religion er et usikkert værn mod forførelser og 
bedrag.

Hvad betyder det i lyset af Jesu egne ord at bygge vores åndelige 
hus ”på klippen“ eller ”på sand“?

Der er en stærk tendens i den postmoderne kristne verden til 
at nedtone betydningen af bibelske læresætninger og betragte 
dem som kedelige ekkoer fra en uddød form for religion. I denne 
proces bliver Jesu lære kunstigt erstattet af personen Jesus, som 
bliver tegnet i menneskets eget billede. Fx bliver nogle bibelske be-
retninger betragtet som usande, fordi Jesus aldrig ville have tilladt, 
at det skete, som det er beskrevet i Bibelen. Personlige følelser og 
synspunkter ender med at være grundlag for at afvise det, som 
Bibelen tydeligt lærer. 

”Den opfattelse, at det er uden betydning, hvad mennesker 
tror, er et af Satans mest virkningsfulde bedrag. Han ved, at når 
sandheden modtages i kærlighed, helliggør den modtagerens 
sjæl. Derfor søger han ustandselig at erstatte sandheden med 
falske teorier, fabler og et andet evangelium“ (Ellen White, Mod en 
bedre fremtid, s. 420).

Hvordan kan vi bekæmpe den meget menneskelige tendens  
vi har til at lade vores følelser og egne ønsker få os til at gøre  
noget, der er i modstrid med Guds ord?

Er det ikke altafgørende, at jeg som kristen tror personligt på 
Jesus? Hvorfor har det også betydning, hvad jeg tror? Drøft ba-
lancen mellem personlig tro og opfattelsen af troslæren. 

Find områder sammen, hvor det personlige billede af Gud vil 
afhænge af, hvad du tror om ham!
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1 Kong 17,22-24
2 Kong 4,34-37

Mark 5,41-43
 Luk 7,14-17

 Joh 11,40-44

 

 

Til eftertanke

5. DECEMBER 2022

NÆRDØDSOPLEVELSER

Nogle af de mest populære moderne argumenter, der bruges for 
at ”bevise“ teorien om menneskets udødelighed, er ”nærdøds-
oplevelser“. I sin bog Life After Life: The Investigation of a Pheno-
menon – Survival of Bodily Death [Livet efter livet: undersøgelsen af et 
fænomen – overlevelse af legemets død], præsenterer Raymond A. 
Moody, Jr. resultaterne af sit fem år lange studium af mere end et 
hundrede mennesker, som oplevede en ”klinisk død“ og blev gen-
oplivet. Disse mennesker påstod at have set et kærligt og varmt 
lysvæsen, før de kom tilbage til livet. Dette er blevet betragtet som 
”spændende bevis for den menneskelige ånds overlevelse efter 
døden“. I tidens løb er der udkommet mange lignende bøger, som 
støtter den samme tanke. 

Læs de fem opstandelsesberetninger. Hvor mange af dem taler 
om en eller anden form for bevidst eksistens, mens de op-
standne mennesker var døde. Hvorfor er svaret vigtigt?
 

Alle nærdødsoplevelser, som beskrives i moderne litteratur, hand-
ler om mennesker, som er betragtet som ”klinisk døde“. I mod-
sætning til Lazarus, har de ikke været døde så længe, at kroppen 
var ved at gå i forrådnelse. Ingen af beretningerne fra Bibelen for-
tæller om nogen form for oplevelse af liv efter døden. Dette er et 
tavshedens argument for læren om de dødes ubevidste tilstand.

Hvordan skal vi så opfatte beskrivelserne af nærdødsoplevel-
ser? Hvis vi godtager den bibelske lære om de dødes ubevidsthed 
( Job 3,11-13; Sl 115,17; Sl 146,4; Præd 9,10), står vi tilbage med to 
grundlæggende muligheder: Enten er det en naturlig psykokemisk 
hallucination under ekstreme forhold, eller det er en overnaturlig 
oplevelse, som kan være satanisk (2 Kor 11,14). Men det kan også 
være en kombination af begge faktorer.

Med dette udbredte bedrag, som er så overbevisende for 
mange, er det vigtigt, at vi står fast på det, Guds Ord lærer, på 
trods af de oplevelser, som vi eller andre måtte have, som går 
imod det, Bibelen lærer.

Det er interessant, at nærdødsoplevelser nu ofte sammenkæ-
des med betegnelsen ”videnskab“. Hvad siger det om, hvor på-
passelige vi må være, selv i forhold til emner, som kaldes ”viden-
skab“ og populært fremstilles, som om det er ”bevist“?
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 Hebr 9,25-28
1 Pet 3,18

Til eftertanke

6. DECEMBER 2022

REINKARNATION

Den hedenske opfattelse af en udødelig sjæl giver grundlag for tan-
ken om reinkarnation eller sjælevandring. Denne teori er et væsent-
ligt element i nogle af de store verdensreligioner som fx hinduisme 
og buddhisme. Mens de fleste kristne tror på eksistensen af en 
udødelig sjæl, som efter døden befinder sig i himlen eller i helvede, 
mener de, som tror på reinkarnation, at den udødelige sjæl gen-
nemgår mange cyklusser af død og genfødsler her på jorden.

Hinduismen tror, at den evige sjæl gennemgår en række af be-
vidstheder eller ”samsara“ i seks livsformer: vand, planter, krybdyr 
og insekter, fugle, dyr og til sidst mennesker, som indbefatter him-
melske væsener. Især i den vestlige verden mener mange i dag, at 
denne reinkarnation er en proces med åndelig udvikling, som gør 
ånden i stand til at opnå stadigt højere niveauer af kundskab og 
moral i dens rejse mod fuldkommenhed. 

Ifølge Skriften døde Jesus kun ”én gang“ og alle mennesker dør 
også kun ”én gang“. Hvorfor tror du, at der alligevel er kristne, 
som tror på en eller anden form for reinkarnation?

Mange mennesker tror på det, de ønsker at tro. Hvis en teori brin-
ger fred og tilfredsstillelse, er det nok for dem. Men for dem, der 
tager Bibelen alvorligt, er der ingen mulighed for at godtage teorien 
om reinkarnation. For det første modsiger denne teori Bibelens 
lære om dødens søvn (1 Thess 4,13-18). For det andet bliver frelse 
ved nåde og tro (Ef 2,8-10) erstattet med menneskelige gerninger. 
For det tredje modsiges Bibelens lære om, at menneskets evige 
skæbne afgøres af de beslutninger, man tager i dette liv (Matt 
22,1-14; Matt 25,31-46). For det fjerde mister Jesu andet komme 
betydning ( Joh 14,1-3). Og for det femte forestiller denne teori sig 
anledninger efter døden til at forbedre svagheder og fejl. Dette 
er ubibelsk (Hebr 9,27). Kort sagt er der ingen plads for tanken om 
reinkarnation i den kristne tro.

Forestil dig, at du er blevet reinkarneret i mange forskellige tilvæ-
relser. Du har været en abe, en kvinde, en ko og er nu en mand 
fra Ghana eller Sverige. Spørg dig selv: Hvad er min identitet, mit 
”selv“? Hvad er det, som gør ”mig“ til ”mig“? Er det dit forhold til 
dit eget køn, dit forhold til din ægtefælle, dine forældre, dit land 
eller dine børn? Hvem er ”jeg“, hvis jeg ikke kan identificeres med 
de faktiske forhold, jeg lever i?

TIRSDAG



90

 

 1 Sam 28,3-25

Til eftertanke

7. DECEMBER 2022

NEKROMANTI OG TILBEDELSE AF FORFÆDRENE

Ordet nekromanti kommer fra de græske ord nekros (død) og 
manteia (tilbedelse). Dette er blevet praktiseret siden oldtiden og 
er en form for fremmaning af de dødes påståede levende ånder 
for at opnå kundskab, ofte om fremtiden. Tilbedelse af forfæd-
rene er derimod den skik at vise ærbødighed over for de døde 
forfædre, som stadigvæk betragtes som en del af familien, og hvis 
ånder, man mener, kan påvirke de levendes tilværelse. Disse he-
denske skikke kan være meget attraktive for dem, der tror på en 
udødelig sjæl, og som også savner deres afdøde.

Hvilke åndelige lærdomme kan vi drage fra Sauls oplevelse med 
det kvindelige medium i En-Dor, hvor det ser ud, som om han 
havde en samtale med en afdød?

Bibelen siger tydeligt, at alle spiritister, medier, spåkvinder og ån-
demanere i det gamle Israels teokrati var en afskyelighed for Her-
ren og skulle slås ihjel ved stening (3 Mos 19,31; 3 Mos 20,6.27: 5 
Mos 18,9-14). I overensstemmelse med denne lov havde kong Saul 
udryddet alle medier og spiritister i Israel (1 Sam 28,3.9).

Men efter at være blevet forkastet af Herren gik Saul selv til den 
kana’anæiske by En-Dor for at søge råd hos en spåkvinde (1 Sam 
28,6-7.15). Han bad hende om at fremkalde profeten Samuel, som 
var død, og han viste sig tilsyneladende i et åndesyn og talte med 
Saul (1 Sam 28,13-19). Denne bedrageriske ånd, som kun havde 
påtaget sig Samuels skikkelse, forudsagde Sauls død og bekræf-
tede tilsyneladende den ubibelske teori om sjælens selvstændige 
eksistens, nogle mener derfor ligefrem af sjælens udødelighed. 
Det var et mægtigt bedrag, og Saul burde have vidst bedre end at 
blive involveret i det, han tidligere havde fordømt. Bibelen gør det 
i 1 Krøn 10,13 klart, at Sauls handlinger var forkastelige.

Over to hundrede år senere skrev profeten Esajas: ”Siger man 
til jer: ‘I skal søge til dødemanerne og til sandsigerne, der hvisker 
og mumler; skal et folk ikke søge til sine guder, til de døde til fordel 
for de levende?’ så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare: ‘Til 
belæringen og til budskabet’“ (Es 8,19-20).

Hvor tit sker det, når vi er stressede, at vi gør ting, som vi ved er 
forkerte? Hvorfor er tro, bøn og lydighed mod Guds ord vores 
eneste sikre værn mod vores eget selv?

ONSDAG
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 2 Kor 11,14-15
 Ef 6,10-18

 

Til eftertanke

8. DECEMBER 2022

SPIRITISTISKE FÆNOMENER

Onde ånder kan vise sig som døde personer eller på anden måde. 
Det kan være i form af døde familiemedlemmer, venner eller hvem 
som helst. Både det fysiske udseende og stemmen kan være 
meget lig den døde persons. Alle disse sataniske bedrag vil blive 
brugt for at forføre dem, som ikke er fast forankret i Guds Ord. El-
len White advarer: ”De apostle, som personificeres af disse løgne-
ånder, bliver bragt til at modsige det, de skrev efter Helligåndens 
diktat, mens de var på jorden … Som højdepunktet i det store be-
drageri vil Satan selv udgive sig for at være Kristus“ (Mod en bedre 
fremtid, s. 449.504).

Hvad er vores eneste værn mod sådanne dæmoniske bedrag?

Apostlen Paulus advarer om, at ”for os står kampen ikke mod 
kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensher-
skerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrum-
met“ (Ef 6,12). Vi kan kun beskyttes mod disse bedrag ved at tage 
Guds fulde rustning på (Ef 6,13). Den beskrives i Ef 6,13-18.

De måder, de sataniske kræfter personificerer sig på, kan være 
meget skræmmende og bedrageriske, men de kan ikke forføre de 
mennesker, som er beskyttet af Gud og grundfæstet i Guds Ord. 
Fra et doktrinært synspunkt ved de, som tror på den bibelske lære 
om menneskets betingede udødelighed, at enhver tilsynekomst 
eller kommunikation med de døde er af satanisk oprindelse og 
skal afvises. Uanset, hvor mægtige, overbevisende og tilsynela-
dende virkelige disse manifestationer er, må vi altid holde fast ved 
Bibelens lære om, at de døde sover i graven.

Forestil dig, at du mistede en af dine kære, og at denne person 
viste sig for dig, udtrykker sin kærlighed til dig, fortæller dig, hvor 
meget vedkommende savner dig, fortæller dig ting, som kun du og 
vedkommende kender til, og siger, at han/hun nu er på et bedre 
sted. Tænk over, hvor let man kan blive bedraget, hvis man ikke er 
absolut grundfæstet i Bibelens lære om de dødes tilstand. Især, 
hvis man også ønsker at tro på dette bedrag.

Hvad vil det sige at ”tage Guds fulde rustning på“? Hvordan gør 
vi det dagligt i praksis? Hvordan gør vi det på alle områder af  
vores liv, ikke kun i forhold til Satans bedrag i de sidste tider?

TORSDAG
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9. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Evangelism, “Dealing With False Science, Cults, Isms,  
and Secret Societies“, s. 602-609

· Mod en bedre fremtid, “Spiritismen“, s. 444-452.

Der findes en forening, som hævder, at de er i gang med at frem-
stille en teknologi, som vil gøre det muligt at kontakte de døde 
”via tekstbeskeder, telefon og videosamtaler“. Websiden omtaler 
de døde som PMP’er (postmaterielle personer) og påstår, at når 
mennesker dør, overgår de til ”en ny fase af evigheden“ men ”bi-
beholder deres bevidsthed, identitet og væsentlige sider af deres 
tidligere fysiske form“. De påstår, at der over tre faser kan udvikles 
en teknologi, som muliggør kommunikation mellem levende (ma-
terielle) og døde (postmaterielle) personer.

Det er især skræmmende, hvordan de tester, at de døde, de 
taler med, virkelig er dem, de påstår at være. ”For eksempel“, siger 
deres webside, ”kan en sørgende forælder stille følgende spørgs-
mål til en søn eller datter, som har byttet verden: ’Havde du en 
hund, som hed Snoopy, da du var barn? Gav vi dig en lommekniv 
til din 10-års fødselsdag?’“ 

Ellen White kommer med en relevant advarsel i forhold til disse 
nye muligheder: ”Ved visse lejligheder åbenbarer åndevæsener sig 
for folk i deres afdøde venners skikkelse, omtaler hændelser fra 
de afdødes liv og opfører sig på samme måde, som disse gjorde, 
da de var i live“ (Patriarker og Profeter, s. 356).

1. Mange kristne bruger en undskyldning om at være kulturelt 
accepterende, når de sluger alt, hvad de moderne medier 
markedsfører. Hvilke bibelske principper kan vi søge til, når 
vi ønsker vejledning i forhold til medierne, især når vi bliver i 
tvivl, om det er bedrag? Se Sl 101,1-8; Ordsp 4,23; Fil 4,8

2. Hvordan kan vi hjælpe andre til at sejre over Satans bedrag 
i de sidste tider uden at udsætte os selv for påvirkning af de 
samme indflydelser?

3. Mange kristne har opfattet beretningen om ”Samuel“, som 
blev fremmanet fra graven, som et bibelsk bevis for, at de 
døde lever videre. Skal vi bygge læren om de dødes tilstand 
på en bestemt fortolkning af en vanskelige beretning, eller 
bør vi tolke den i lyset af, hvad Bibelen ellers siger om emnet?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres 
ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!“ 
(1 Thess 5,23).

Johannes’ Åbenbaring taler om to store globale fløje inden Jesu 
genkomst. Åb 13 beskriver en verdensomspændende falskhed, 
hvor ”hele jorden“ følger dyret fra havet med undren (Åb 13,3.7-
8.12.16). Åb 14 understreger en verdensomspændende forkyn-
delse af sandhed, når ”et evigt evangelium“ bliver forkyndt ”for alle 
folkeslag og stammer, tungemål og folk“ (Åb 14,6-7). Under disse 
”hårde tider“ (1 Tim 3,1) skal ”hver lærdoms vind“ blæse (Ef 4,14)  
og folk ”vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter“ 
(2 Tim 4,4).

”Ved hjælp af de to store vildfarelser: sjælens udødelighed og  
søndagens hellighed, vil Satan vildlede menneskene. Mens den 
første danner grundlaget for spiritismen, skaber den anden sym-
pati for romerkirken“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 475).

Indtil disse sidste begivenheder finder sted, må vi stå fast i vores 
tro på alle de sandheder, vi har. Det indbefatter menneskets natur 
og de dødes tilstand. Vi må lade Helligånden lede os, så vi kan 
være rede for Kristi herlige tilsynekomst.

· Luk 2,52
· Matt 4,23
· 1 Kor 6,19-20
· Sl 24,3-4
· ApG 8,4-24
· 1 Joh 3,1-3
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SØNDAG

 Luk 2,52

 

 Matt 4,23

Til eftertanke

11. DECEMBER 2022

JESU MODEL

Hvilke fire områder af Jesu vækst omtales i denne tekst?

Jesus var det fuldkomne menneske, og hans opvækst indbefattede 
alle de grundlæggende sider i et menneskes eksistens – de for-
hold, som Gud oprindeligt skabte mennesket til at leve i: forholdet 
til sig selv (mentalt), til naturen (fysisk vækst), til andre mennesker 
(socialt) og til Gud (åndeligt).

”Hans sind var livligt og klartseende, med en tankefuldhed og 
visdom, der var langt forud for hans alder. Hans karakter var smuk 
og harmonisk. Åndens og legemets kræfter udviklede sig gradvis 
i overensstemmelse med barndommens love. Som barn udviste 
Jesus et ualmindeligt smukt sindelag. Hans villige hænder var al-
tid rede til at tjene andre. Han udviste en tålmodighed, som intet 
kunne rokke, og en sandfærdighed, som aldrig gik på akkord med 
redeligheden. Skønt klippefast i sine principper fremstod han som 
et billede på uselvisk høflighed“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 48-49).

Hvordan kan Jesu trefoldige tjeneste – at undervise, at prædike 
og at helbrede – videreføres af os i dag?

Hvis vi indser, at det, mennesket består af, er en integreret helhed, 
kan vi ikke begrænse vores religion at være åndelige ting. Vores 
identitet omfatter hele vores væsen, dækker hele vores livslængde 
og indeholder alle dimensioner af vores liv. Vores livsforhold hæn-
ger nøje sammen. Vi er aldrig kun fysiske, mentale, sociale eller 
åndelige. Et åndeligt menneske er et menneske, hvis forhold til 
Gud er positivt, og det er altid samtidig fysisk, mentalt og socialt, 
simpelthen fordi mennesket er et skabt væsen. 

Selv om vi som syndige mennesker har et brudt og ufuldkom-
ment forhold til Gud, skal vi med hans hjælp og nåde efterligne 
Jesus. Frelsens gerning er at genoprette Guds billede i mennesket, 
føre ham tilbage til den fuldkommenhed, som han var skabt til og 
fremme legemets, sindets og sjælens udvikling. Det er, hvad Gud 
ønsker at gøre i sit folk som en del af den proces, som skal forbe-
rede dem for hans genkomst.

Når vi sammenligner os med Jesus, kan vi let blive modløse over 
forskellen. Hvordan kan vi ved at fokusere på korset og dets be-
tydning blive beskyttet, så vi ikke bliver nedslåede over det, vi 
ser i os selv, når vi sammenligner os med Jesus?
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 1 Kor 6,19-20
 1 Kor 10,31

Til eftertanke

12. DECEMBER 2022

LEGEMET SOM ET TEMPEL

Den dualistiske teori om, at mennesket er sammensat af en fysisk 
og en ikke-fysisk del, er blevet udtrykt på mange måder. Nogle 
taler om modsætningen mellem legeme og ånd, nogle om et dø-
deligt legeme og en udødelig sjæl, og det har ført til forskellige 
teorier om menneskekroppen. Kroppen var for oldtidens græske 
filosoffer et fængsel for sjælen, som blev sat fri ved døden. Som 
et ekko af denne opfattelse tror mange kristne i dag, at legemet er 
midlertidig bolig for den udødelige sjæl, og de vil blive genforenet 
ved opstandelsen. Omgivet af alle de modstridende teorier må vi 
stå fast på, hvad Bibelen lærer med hensyn til menneskets natur.

Hvordan kan opfattelsen af, at vores legemer er ”et tempel for 
Helligånden“, påvirke vores livsstil på en positiv måde?

Både Adam og Eva blev skabt i Guds eget billede (1 Mos 1,26-27). 
Fordi Guds billede blev skjult af synden, er frelsens gerning at gen-
oprette menneskenes oprindelige tilstand. Dette vil ske i to faser: 
(1) Gennem troen på Kristus genoprettes menneskets forhold 
til Gud i dette liv. De selviske motiver modvirkes, når Jesus bliver 
centrum i et liv, der leves for andre. Jesus har taget vores skyld og 
skam på sig ved sin død på korset. (2) Ved Jesu genkomst fjernes 
alle følger af syndefaldet, både den arv vi bærer og vores person-
lige synd. Først når Jesus kommer igen, skal ”dette forgængelige … 
iklædes uforgængelighed, og dette dødelige … iklædes udødelig-
hed“ (1 Kor 15,53-54). 

Gud har imidlertid givet os gode principper at leve efter, så vi 
kan have det så godt som muligt både fysisk og mentalt. Apostlen 
Johannes skrev til sin ven Gajus: ”Min kære, frem for alt ønsker 
jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det 
godt“ (3 Joh 1,2). Formålet med at leve efter de bibelske sundheds-
principper er ikke at vinde frelse. Den modtages af Guds nåde 
alene. Men for at ære vores skaber og for at kunne være til størst 
mulig gavn for andre må vi som kristne forsøge at passe på vores 
krop ved at leve sundt, mådeholdent og afbalanceret. 

Hvorfor ønsker Gud, at jeg skal leve så sundt som muligt? Hvad 
er Guds hensigt, og hvad er min motivation? Hvordan undgår jeg 
at gøre sundheden til selve religionen eller at gå så meget op i 
min egen sundhed, at jeg bliver selvoptaget – eller at jeg bliver 
umulig for andre at være sammen med?
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 1 Kor 2,16
Sl 24,3-4

Rom 12,2
Fil 4,8; Kol 3,2

Til eftertanke

13. DECEMBER 2022

KRISTI SIND

Nogle mennesker tror, at ved at forandre miljø vil personen bliver 
forvandlet. Og der er næppe tvivl om, at opvækstvilkår kan have 
stor indflydelse på et menneskes udvikling. Men vores grund-
læggende problem med fristelser og synd kan kun løses ved, at 
vores hjerte (eller sind) forvandles. Kristus gik lige til sagen, da han 
sagde: ”For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tan-
ker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, 
umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed“ (Mark 
7,21-22). Det betyder, at vores sind har brug for at blive forvandlet 
for at vores opførsel kan ændres.

Hvad vil det sige at have Kristi tanker eller sind?

Herren har lovet, at under den ”nye pagt“ vil han lægge sin lov i 
sit folks indre og skrive den i deres hjerte ( Jer 31,31-32; sml. med 
Hebr 8,8-10; Hebr 10,16). Det er derfor ingen overraskelse, at 
Kristus i sin bjergprædiken uddybede meningen med Guds bud. 
De omfatter motiver, tanker og hensigter (se Matt 5,17-48). Vi kan 
kun sejre over fristelser ved Guds forvandlende nåde, og når det 
gælder tanker og hensigter, er vi nødt til at holde fast ved Guds 
løfte, så vi kan standse syndige tanker.

Men uanset, hvor trofaste vi er i dette liv, vil vi aldrig opnå 
fuldstændig syndfrihed. Men hvis vi er i Kristus, er vi helt og fuldt 
dækket af hans retfærdighed. Selv om vi endnu ikke er fuldkomne, 
betragtes vi, som om vi allerede er det i Kristus (Fil 3,12-15).

”Når vi er forenet med Kristus, har vi Kristi sind. Renhed og 
kærlighed viser sig i vores karakter; ydmyghed og sandhed styrer 
vores liv. Selve ansigtsudtrykket bliver forandret. Når Kristus bor 
i vores sind, udøver han en forvandlende kraft, og vores ydre vid-
ner om den fred og glæde, som hersker i vores indre“ (Ellen White, 
Selected Messages, 1. bd., s. 337).

Kun ved en daglig overgivelse, ved at selvet dagligt dør, ved 
en daglig bevidst indsats, ved tro, ved lydighed mod Jesus, kan vi 
opnå en sådan forvandling i vores liv.

Forestil dig, hvordan dit liv ville være, hvis du kunne standse  
alle syndige tanker. Hvor meget anderledes ville dit liv være? 
Hvad er den eneste mulige måde, hvorpå du kan opleve dette?

TIRSDAG
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 ApG 8,4-24

Til eftertanke

14. DECEMBER 2022

HELLIGÅNDENS LEDELSE

Helligånden er Guds mægtige redskab, som udøser Guds kær-
lighed i vores hjerter (Rom 5,5), leder os til en ægte frelsende 
erfaring ( Joh 16,7-11), vejleder os til hele sandheden ( Joh 16,13) og 
giver os kraft til at opfylde missionsbefalingen (ApG 1,8). Fordi det 
er Helligånden, der modvirker Satans ødelæggende arbejde, er 
det ikke overraskende, at Satan forsøger med alle midler at for-
vrænge vores forståelse af Helligåndens natur og gerning. Mens 
nogle forkaster Helligåndens personlighed, lægger andre vægt på 
hans forvandlende og helliggørende kraft, som viser sig i Åndens 
frugt (Gal 5,22-23).

Simon, troldmanden fra Samaria, ønskede at modtage Hellig- 
åndens gaver uden at blive fornyet af Ånden. Hvordan viser  
den samme holdning sig også i vore dage?

Guds børn er dem, som ”drives af Guds Ånd“ (Rom 8,14) til hele 
Guds ords sandhed ( Joh 16,13; Joh 17,17). Jesus gav en tydelig ad-
varsel: ”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme 
ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders 
vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profe-
teret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har 
vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige 
dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår 
lovbrud! (Matt 7,21-23). Dette betyder, at Helligånden aldrig leder 
nogen bort fra Guds ord, som han selv har inspireret, men tvært-
imod altid leder os til at følge Guds ord.

Den samme Helligånd, som leder os til hele sandheden, giver 
os også kraft til at lede andre til den samme vidunderlige sandhed 
(Matt 28,18-20; ApG 1,8). Mens vi udfører vores hellige opgave, får 
vi hans særlige hjælp. Vi må derfor hver morgen knæle ned for 
Herren og forny vores løfte om at være overgivet til ham. Hvis vi 
gør det, vil han i Helligånden være os nær med sin fornyende og 
helliggørende kraft. Men vi må være åbne for hans ledelse ved 
hver dag bevidst at vælge at gøre det, vi ved er rigtigt, og undgå 
det, vi ved er forkert. Kun ved at søge Guds hjælp til at leve, som vi 
bør, vil vi blive i stand til at modtage Helligåndens kraft i vores liv, 
sådan som Gud har lovet.

Hvorfor er det vigtigt for os hver morgen og aften gennem bøn 
at åbne os for Helligåndens ledelse i vores liv?

ONSDAG
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 2 Pet 3,14
1 Joh 3,1-3

 

 Sl 95,7-8
Hebr 3,7-8.15

 Hebr 4,7

 

Til eftertanke

15. DECEMBER 2022

REDE FOR HANS TILSYNEKOMST

Vi lever i en hektisk verden med alt for mange kunstige behov og 
iøjnefaldende forstyrrelser. Hvis vi ikke er på vagt, kan disse op-
tage al vores tid og forvrænge, hvad vi prioriterer. Det er ikke kun 
endnu en bivirkning af vores globale cyber-verden. Kristne har til 
enhver tid i en eller anden grad været nødt til at være på vagt over 
for Satans forsøg på at distrahere dem fra det, der virkeligt bety-
der noget i dette liv.

Hvis ikke vi passer på, står vi alle i fare for at vende blikket væk 
fra Gud og blive optaget af verdslige, kødelige ting, som i sidste 
ende ikke kan tilfredsstille os, og som til sidst kan føre til vores 
åndelige ruin.

Hvilken forskel ser du mellem at forberede os på Jesu genkomst 
og at være rede for denne fantastiske begivenhed?

Ofte bliver tanken om en stadig forberedelse for Jesu genkomst en 
undskyldning for tøven. Denne opfattelse kan let få os til at slappe 
af under den onde tjeners hypotese: ”Min herre lader vente på 
sig!“ (Matt 24,48).

Hvad siger disse vers om at være rede netop nu?
 

Ud fra det bibelske perspektiv er frelsens tid altid ”i dag“ og aldrig i 
morgen. Og med mindre der findes en ægte omvendelseserfaring, 
vil vi fortsætte med at være, hvad vi er lige nu. Tid kan ikke i sig 
selv føre uomvendte til omvendelse. Medmindre man hele tiden 
vokser i nåde og går fremad i tro, vil tendensen være, at man fal-
der fra, bliver hårdhjertet, skeptisk, kynisk og til og med vantro.

Ud fra denne synsvinkel kan vi sige, at hver eneste dag i vores 
liv er en miniatureudgave af hele vores liv. Ved Guds nåde bør vi 
derfor lægge planer for fremtiden, men hver dag være rede for 
Jesu genkomst, også fordi dagen i dag kan være vores sidste dag.

Hvordan kan du være rede til Jesu genkomst, hvis han skulle 
komme i dag? Hvad skal vi forberede os på? At kunne gå igen-
nem en trængselstid eller på at være sammen med Jesus? 

TORSDAG
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16. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Vejen til et Bedre Liv, ”Helbredet påvirkes af sindet“,  
s. 152-165

· Sanctified Life, ”True and False Theories Contrasted“, s. 7-16.

”Den store strid nærmer sig sin afslutning. Enhver rapport om 
ulykker på hav eller land er et vidnesbyrd om, at alle tings ende er 
nær. Krig og rygter om krig forkynder det. Findes der en kristen, 
hvis puls ikke slår hurtigere ved forventningen om de store begi-
venheder, der sker omkring os? Herren kommer. Vi hører fodtrin-
nene af en Gud, som nærmer sig“ (Ellen White, Maranatha, s. 220).

”Lev et troens liv hver dag. Bliv ikke bekymret og foruroliget over 
prøvetiden og derved opleve en prøvetid, før den indtræffer. Lad 
være med at tænke: ’Jeg er bange for, at jeg ikke skal udholde den 
store prøvetid.’ Lev i nuet, lev dagen i dag. Morgendagen er ikke 
din. I dag skal du opretholde sejren over selvet. I dag skal du leve et 
liv i bøn. I dag skal du kæmpe troens gode strid. I dag skal du tro, at 
Gud velsigner dig. Idet du vinder sejr over mørke og vantro, vil du 
opfylde Mesterens krav og blive en velsignelse for dem, du er sam-
men med“ (Ellen White, Signs of the Times, 20. oktober 1887).

”Herren kommer snart, og vi må være rede til at møde ham i 
fred. Lad os være besluttet på at gøre alt, der står i vores magt til 
at dele lyset med dem, vi møder. Vi skal ikke være bedrøvede, men 
glade, og vi skal altid have vores Herre Jesus for øje … Åh, hvor 
herligt det bliver at se ham, at blive budt velkommen som dem, 
han har frelst! Vi har ventet længe, men vores tro er ikke blevet 
svækket. Hvis bare vi kommer til at se Kongen i hans skønhed, vil 
vi i al evighed være velsignet. Jeg har lyst til at råbe højt: ’Vi er på 
vej hjem!‘“ (Ellen White, Heaven, s. 165-166).

1. Bibelen lærer, at mennesket er en samlet helhed, og at det 
fysiske, sociale og mentale betyder noget for vores identitet. 
Hvilke konsekvenser har dette livssyn for vores livsstil? Har 
alle livets områder noget med Gud at gøre?

2. Sand vækkelse har Gud i centrum. Hvordan illustreres dette i 
lignelsen om farisæeren og tolderen i Luk 18,9-14?

3. Drøft jeres svar på torsdagens afsluttende spørgsmål i klas-
sen. Hvordan kan jeg vide, at jeg er parat til Jesu genkomst, 
og kan vi tillade os at have frelsesvished?

 

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 17. DECEMBER 2022



1
”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).

Hvis der er én ting, Bibelen siger tydeligt, er det, at dommen er vir-
kelig. Gud vil dømme verden. Tekster både i Det Gamle og Det Nye 
Testamente viser dette helt tydeligt. Der vil komme nye himle og 
en ny jord, hvor der bor retfærdighed, en mangel i denne verden 
(2 Pet, 3,13).

Bibelen siger, at Gud ”er fuld af kundskab“ ( Job 37,16) og ”kender 
alt“ (1 Joh 3,20), også vores mest hemmelige tanker (Præd 12,14; 
Jer 17,10). Vi kan gemme os fra alt og alle, men intet er skjult for 
Gud.

Det betyder, at Gud ikke for sin egen del har brug for en doms-
handling for at kende til hvert menneskes liv. Guds domshand-
linger udføres for hans skabningers skyld, både i himlen og på 
jorden. Processen har kosmisk-historiske dimensioner, fordi Luci-
fer begyndte sit oprør i himlen og dernæst spredte det til denne 
verden (Åb 12,7-9).

I denne uge skal vi se på domsprocessen i de sidste tider med 
dens tre faser: dommen før Jesu genkomst, dommen i de tusinde 
år og dommens straf. Hele processen ender med de retfærdiges 
frifindelse og de ondes død sammen med udryddelsen af ond-
skab, synd og død.

· Matt 25,31-46
· Dan 7,9-14
· 1 Kor 6,2-3
· 2 Pet 2,4-6
· Mal 3,19
· Åb 21,8
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Domsprocessen

TIL SABBATTEN | 24. DECEMBER 202213
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SØNDAG

 

 Matt 25,31-46 
Joh 5,21-29

18. DECEMBER 2022

DEN SIDSTE DOM

For de fleste betyder tanken om dom fordømmelse. Vi må dog 
ikke glemme, at dom også har en positiv side. Daniels Bog taler 
om en dom, som fældes ”til fordel for den Højestes hellige“ (Dan 
7,22). Guds dom indbefatter begge sider. Det er et princip, vi fin-
der i følgende tekst fra Det Gamle Testamente: ”Så hør i himlen, 
og grib ind; skift ret mellem dine tjenere, døm den skyldige, og lad 
hans gerning ramme ham selv, men frikend den uskyldige, så han 
får efter sin uskyld!“ (1 Kong 8,32).

Hvordan pegede Kristus på, at der både er fordømmelse og  
frikendelse i den afsluttende dom?

Nogle mennesker hævder, at udtryk som ”dømmes ikke“ ( Joh 3,18) 
og ”kommer ikke for dommen“ ( Joh 5,24) betyder, at de, som er i 
Kristus, slet ikke skal dømmes. Men disse udtryk indebærer, at de 
troende ikke fordømmes i dommen. Teksterne skal derfor forstås 
som ”fordømmes ikke“ ( Joh 3,18) og ”bliver ikke fordømt i dom-
men“ ( Joh 5,24).

Vores evige skæbne afgøres i dette liv. De, som er i Kristus, er 
allerede sikret deres frifindelse i dommen, og de, som ikke er i 
Kristus, forbliver under fordømmelse. I sin lignelse om verdens-
dommen (Matt 25,31-46) omtalte Kristus ikke alene, at bukkene 
(de onde) var til stede, men også fårene (de retfærdige). Og apost-
len Paulus siger tydeligt: ”For vi skal alle fremstilles for Kristi dom-
stol, 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).

I vores overvejelser omkring dommen skal vi huske, at vi bliver 
frelst af nåde (Es 55,1; Ef 2,8-10), retfærdiggjort ved tro (1 Mos 
15,6; Rom 5,1) og dømt af vores gerninger (Præd 12,14; Matt 25,31-
46: Åb 20,11-13). Grundlaget for domsprocessen er Guds morallov, 
som den sammenfattes i de ti bud (Præd 12,13-14; Jak 1,25; Jak 2,8-
17). Vores gerninger er de ydre beviser for, at vores frelseserfaring 
er ægte, og er derfor det, der skal bedømmes i dommen. Vores 
gerninger beviser altså ikke, at vi er blevet syndfri. Det er allerede 
for sent. De bevidner derimod, at vi har troet på og levet med Je-
sus.

Husk, at der er intet tilfældigt udsagn fra Gud, som vælger 
nogle til at blive frelst og andre til at gå fortabt. Hvert menneske er 
moralsk ansvarlig for sin egen fremtidige skæbne.
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 Dan 7,9-14
 Matt 22,1-14
Åb 11,1.18-19

 Åb 14,6-7

Til eftertanke

19. DECEMBER 2022

DOMMEN FØR JESU GENKOMST

Tanken om en dom, før Jesus kommer igen, som vi også omtaler 
som den undersøgende dom, findes mange steder i Bibelen.

Hvordan kaster disse tekster lys over tanken om en dom i  
himlens retssal før Jesu genkomst? Hvilken betydning har en 
sådan dom?

Ideen om en undersøgende dom af Guds folk før Jesu genkomst 
bygger på tre grundlæggende bibelske læresætninger. Den første 
er, at alle de døde, både retfærdige og uretfærdige, forbliver ube-
vidste i deres grave indtil den sidste opstandelse ( Joh 5,25-29). 
Den anden er eksistensen af en universel dom af alle mennesker 
(2 Kor 5,10; Åb 20,11-13). Den tredje er det faktum, at den første 
opstandelse vil være de retfærdiges velsignede løn, og den anden 
opstandelse vil være evig død for de onde ( Joh 5,28-29; Åb 20,4-
6.12-15).

Det betyder, at hvis alle mennesker skal dømmes, må de blive 
dømt før deres opstandelse, for ved de to opstandelser modtager 
de alle deres endelige løn. Dernæst undersøger den endelige dom, 
om jeg har haft et personligt trosforhold med Jesus. Den under-
søgelse kan først foregå, når mit liv er ved vejs ende. Dette aspekt 
af dommen foregår altså mod historiens afslutning, men før Jesus 
kommer igen.

Daniels Bog hjælper os til at forstå den undersøgende doms 
tidspunkt så vel som dens indhold. Ved afslutningen af de 2300 
dage – i 1844 – skulle den himmelske helligdom renses (Dan 8,14; 
Hebr 9,23) og den undersøgende dom før Jesu genkomst begynde 
(Dan 7,9-14). Dette er to måder at udtrykke den samme begiven-
hed på. Og dommen er ”til fordel for den Højestes hellige“ (Dan 
7,22). Det vil sige, at det er gode nyheder for Guds folk.

I Matt 22,1-14 talte Jesus om en undersøgelse af bryllupsgæ-
sterne før bryllupsfesten begyndte.

Og i Johannes’ Åbenbaring henvises der til den undersøgende 
dom ved, at de, der tilbeder i Guds tempel, skal måles (Åb 11,1) og 
i bekendtgørelsen om, at ”timen er kommet, da han dømmer“ (Åb 
14,6-7; sml. med Åb 14,14-16).

Hvordan påvirker vores viden om en domshandling i himlen  
vores kristne liv her på jorden?
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 1 Kor 6,2-3
Åb 20,4-6.11-13

Til eftertanke

20. DECEMBER 2022

DOMMEN I DE TUSIND ÅR

Bibelen fortæller, at ved Jesu genkomst (1) skal både de levende  
hellige og de hellige, der opstår, ”møde Herren i luften“ (1 Thess 
4,16-17); (2) alle de hellige vil blive ført til himlen for at bo i de him-
melske ”boliger“, som Jesus selv har gjort rede for dem (Joh 14,1-3); 
og (3) først ved afslutningen af de tusind år kommer Det ny Jerusa-
lem ned til denne jord og bliver de helliges evige hjem (Åb 21,1-3.9-
11). I løbet af de tusind år, mens jorden forbliver øde, skal de hellige 
regere sammen med Kristus i himlen (Jer 4,23; Åb 20,4).

Hvorfor skal de hellige tage del i dommen i de tusind år?

Hele domsprocessen har til formål at (1) at retfærdiggøre Guds 
karakter mod Satans beskyldninger om, at Gud er uretfærdig i den 
måde, han behandler sine skabninger; (2) at stadfæste upartiskhe-
den i de retfærdiges løn; (3) at vise, at de ondes straf er retfærdig; 
og (4) at fjerne enhver tvivl, som kunne føre til et nyt oprør i univer-
set. I dommen af de retfærdige før Jesu genkomst er det kun den 
himmelske hær, der er involveret (Dan 7,9-10). Men ved dommen i 
de tusind år over de onde og de faldne engle, vil de hellige selv også 
deltage (1 Kor 6,3; Jud 6; Åb 20, 4-6).

Den undersøgende dom før Jesu genkomst begyndte i 1844, 
da ”troner blev stillet frem … retten blev sat, bøgerne blev åbnet“ 
(Dan 7,9-10). Dommen i de tusind år begynder derimod efter, at de 
hellige er ført til himlen og sidder på troner, og dommen overlades 
til dem. Endnu en gang åbnes himlens bøger, og ”de døde blev 
dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne“ 
(Åb 20,4.12). Denne proces giver de hellige mulighed for at vurdere 
de himmelske optegnelser og se Guds retfærdige behandling i 
hvert eneste tilfælde. Ikke alene belønner han alle mennesker i 
forhold til, hvordan de fortjener at blive belønnet i forhold til de-
res beslutninger, men han forklarer også, hvorfor han gør det.

Hvad fortæller domsprocessen os om Guds karakter? Hvorfor 
skal både de himmelske væsener og senere de frelste være med 
til at bevidne, at Gud er retfærdig, når han dømmer? Sammenlign 
med diktatorer og despoter i menneskelige riger!

TIRSDAG
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 2 Pet 2,4-6
2 Pet 3,10-13

21. DECEMBER 2022

DOMMEN EKSEKVERES

I Middelalderen var der en stærk tendens til at beskrive Gud som 
en streng og hævngerrig dommer. I dag er tendensen at beskrive 
ham som en kærlig, overbærende far, som aldrig straffer sine 
børn. Men kærlighed uden retfærdighed vil føre til kaos og lovløs-
hed, og retfærdighed uden kærlighed vil føre til undertrykkelse og 
tvang. Guds domsproces er en fuldkommen blanding af retfærdig-
hed, barmhjertighed og kærlighed.

Dommens eksekvering er Guds endelige og uigenkaldelige ind-
griben i menneskenes historie. En begrænset straffedom skete fx, 
da Satan og hans oprørske engle blev bortvist fra himlen (Åb 12,7-
12), da Adam og Eva blev bortvist fra Edens have (1 Mos 3), synd-
floden (1 Mos 6-8), ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra (1 Mos 
19; Jud 7), de førstefødtes død i Egypten (2 Mos 11-12) og Ananias 
og Safiras død (ApG 5,1-11). Det er derfor ingen overraskelse, at de 
ugudelige bliver straffet ved afslutningen af jordens historie.

Hvordan hjælper disse tekster os til at forstå, hvordan den  
endelige straf kommer til at foregå? Hvordan viser de indirekte, 
at straffen afsluttes og ikke varer i al evighed, noget, som ville 
være en forvrængning af retfærdighed, ikke et udtryk for det?

”Guds godhed og lange overbærenhed, hans tålmodighed og 
nåde, som han viser sine undersåtter, vil ikke forhindre ham i 
at straffe den synder, som nægtede at være lydig mod hans be-
falinger. Det er ikke op til mennesker at befale Gud. I forhold til 
Guds hellige lov er mennesker kriminelle og får kun tilgivelse ved 
det store offer, Gud bragte ved at overgive sin søn til at dø for de 
skyldige, fordi hans lov var uforanderlig“ (Ellen White, Manuscript 
Releases, 12. bd., s. 208).

Alt det, Gud kunne have gjort for at frelse menneskene fra at gå 
evigt fortabt, har han gjort, og det kostede ham dyrt. De, som går 
fortabt, har selv foretaget valg, som førte dem til en sådan ende. 
Tanken om, at Guds dom over og udslettelse af de fortabte er i 
modstrid med en kærlig Guds karakter, er ganske enkelt forkert. 
Det er Guds kærlighed og hans kærlighed alene, som også kræver 
retfærdighed.

Hvad lærer korset os om, hvad Gud var villig til at gøre for at 
frelse alle, som bliver frelst?

ONSDAG
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 Mal 3,19
Åb 20,14-15

Åb 21,8

 

Til eftertanke

22. DECEMBER 2022

DEN ANDEN DØD

Gud leder menneskehedens historie til dens store klimaks i en-
dens tid. Ved afslutningen af de tusind år bliver alle de onde døde 
oprejst fra deres grave for at modtage deres endelige straf (Åb 
20,5.11-15). Når så hele domsprocessen er afsluttet og intet mere 
kan tilføjes, vil de onde anerkende Guds retfærdighed. De vil 
knæle og bøje sig og erkende, at Jesus Kristus er Herre (Fil 2,10-11).

”Med alle kendsgerningerne vedrørende den store strid for 
øje erklærer hele universet, både trofaste og oprørere, med én 
stemme: ‘Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes Konge!’ … 
Satan bøjer sig og indrømmer, at dommen over ham er retfærdig“ 
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 543, 542).

Hvor effektive bliver ”ildsøen“ og ”den anden død“?

Den endelige ødelæggelse af Satan og hans engle og alle de ugu-
delige vil rense universet for synd og syndens følger. Men selv den 
sidste ødelæggelse af de onde er et udtryk for Guds kærlighed, 
ikke kun for de hellige, men også for de onde. De ville ikke blive 
lykkelige i Guds nærhed, han som er ”en fortærende ild“ over for 
synd (Hebr 12,29).

”De [de fortabte] vil ønske at flygte fra det hellige sted. De vil 
byde tilintetgørelse velkommen, så de kan 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 nådig mod dem“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid,  
s. 437).

Den endelige udryddelse af synd og syndere giver i modsæt-
ning til den ubibelske teori om deres evige pine i helvede en ret-
færdig og proportional straf for det onde, de har begået. Det be-
kræfter også, at synd havde en begyndelse og vil få en ende. Da vil 
hele universet vende tilbage til den oprindelige fuldkommenhed, 
før synd, ondskab og ulydighed på mystisk vis opstod.

Pris Gud, at han, som er vores ”retfærdige dommer“ (2 Tim 4,8), 
vil tage den retfærdige beslutning at give udødelighed til de ret-
færdige og sørge for evig udslettelse for de onde.

Hvad tænker du om den idé, at Gud til sidst frelser alle?

TORSDAG
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23. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Lys over Hverdagen, ”Uden bryllupsklædning“,  
s. 112-127, 2. bd.

·  Mod en bedre fremtid, ”Jordens ødelæggelse“ s. 530-536.

”Når den sidste dom finder sted, vil ethvert fortabt menneske 
kunne forstå, af hvilken art hans egen forkastelse af sandheden 
er. Korset vil blive fremstillet, og dets virkelige betydning vil blive 
forstået af ethvert sind, som har været forblindet af overtrædel-
ser. Over for synet af Golgata med dets ufattelige offer vil syndere 
komme til at stå fordømte. Enhver løgnagtig undskyldning vil blive 
fejet bort. Menneskets frafald vil vise sig i sin hæsligste skikkelse. 
Mennesker vil komme til at se, hvad det er, de har valgt. Ethvert 
spørgsmål om sandhed og vildfarelse under den langvarige strid 
vil så være opklaret. På verdensdommens dag vil Gud stå renset 
for enhver skyld for det ondes eksistens. Det vil blive bevist, at 
de guddommelige love ikke er medvirkende til synden. Der vil 
intet fejlagtigt findes i Guds herredømme og heller ingen årsag til 
utilfredshed. Når alle hjerters tanker skal åbenbares, vil både de 
trofaste og de oprørske mennesker forene sig i at erklære: ‘Ret-
færdige og sande er dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke 
frygte dig, Herre, og ære dit navn? … For dine retfærdige domme 
er blevet åbenbare’ (Åb 15,3-4)“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 40).

1. ”Dersom I holder fast ved selvet og nægter at overgive jeres 
vilje til Gud, vælger I døden. Gud er en fortærende ild for  
synden, hvor den end findes. Hvis I vælger synden og nægter 
at skilles fra den, må Guds nærvær, der fortærer synden, 
også fortære jer“ (Ellen White, Med Mesteren på Bjerget, s. 67).  
Hvad fortæller dette citat os om, hvordan dommen er, når 
den eksekveres?

2. Tænk over, at ikke en af de fortabte vil stå over for den sidste 
dom, før alle de frelste har været med i domsprocessen. Hvad 
fortæller det om åbenheden i Guds forvaltning? Hvorfor er en  
sådan åbenhed nødvendig i et univers, hvor kærlighed styrer?

3. Hvordan kan de helliges deltagelse i dommen i de tusind år 
give dem trøst i forhold til deres kære, som går fortabt?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 24. DECEMBER 2022



1
”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).

Skriften giver os følgende håb: ”Men efter hans løfte venter vi nye 
himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor“ (2 Pet 3,13).

For nogle virker løftet om en ny himmel og en ny jord som fantasi, 
som en historie fortalt af magthavere, som brugte håbet om et liv 
efter døden til at holde masserne på plads. Tanken var: Selv om du 
har det hårdt her og nu, vil du en dag få din løn i himlen. Eller noget i 
den stil.

Selv om nogle har brugt det fremtidige håb i Biblen på denne 
måde, ændrer deres misbrug af teksterne ikke sandheden i de løf-
ter, vi har om nye himle og en ny jord.

I de sidste dage vil der komme spottere, som håner vores håb (2 
Pet 3,3-7). Men deres spot kan ses som endnu et bevis for, at det, 
Bibelen siger, er sandt, for de spotter sådan, som Bibelen har for-
udsagt, at de ville gøre.

I denne uge skal vi studere det herlige håb om en ny himmel og en 
ny jord. Det indbefatter det himmelske tempel, Guds tilstedevæ-
relse, enden på død og tårer, og til sidst Guds kærligheds endelige 
sejr.

· 2 Pet 3,13
· Åb 21,3.22
· 1 Joh 3,2-3
· 1 Pet 1,22
· Es 25,8
· Åb 22,3-5

110

Ugens vers
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Ugens tekster

Alt bliver nyt
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SØNDAG

 

 Es 65,17-25
Es 66,22-23

 2 Pet 3,13
Åb 21,1-5

Til eftertanke

25. DECEMBER 2022

EN NY HIMMEL OG EN NY JORD

For nogle af dem, der følger græsk filosofi, betyder ideen om, at 
noget er fysisk, at det er dårligt. For dem er det derfor utænkeligt 
at tro på en fremtidig virkelig himmel med virkelige mennesker. 
For at det skal være himmel og godt må det i deres opfattelse 
være rent åndeligt, frigjort fra de skavanker, som findes i vores 
fysiske verden. De påstår, at hvis noget er materielt, kan det ikke 
være åndeligt, og hvis noget er åndeligt, kan det ikke være ma-
terielt. Bibelen taler derimod om himlen i meget håndgribelige 
vendinger uden de begrænsninger, som syndens tilstedeværelse 
medfører.

Hvad er hovedbudskabet i disse tekster?

Esajas’ Bog giver nogle interessante glimt af, hvordan jorden ville 
have været, hvis Israel som et folk var forblevet trofaste mod de-
res pagt med Gud (se også med 5 Mos 28). Hele miljøet med alle 
dets forskellige former for liv ville have vokset sig stadigt nærmere 
Guds oprindelige plan, det vil sige, som det var, før synden kom 
ind i verden.

Men det gik ikke efter planen. Så kom der en ny plan, men 
denne gang med menigheden, som bestod af jøder og hedninger 
fra alle forskellige lande (Matt 28,18-20; 1 Pet 2,9). Esajas’ profetier 
skal derfor læses ud fra menighedens perspektiv.

”I Bibelen kaldes de frelstes arv ‘et fædreland’ (Hebr 11,14-16). 
Der fører den himmelske hyrde sin flok til levende vandkilder. Li-
vets træ bærer frugt hver måned, og dets blade tjener til lægedom 
for folkeslagene. Der er krystalklare, evigt flydende strømme, og 
langs deres bredder kaster vajende træer deres skygge på de stier, 
der er beredt for Herrens forløste. Vidtstrakte sletter bølger op 
mod skønne højdedrag, og Guds bjerge rejser deres stolte tinder. 
På disse fredelige sletter, langs disse levende strømme, skal Guds 
børn, der så længe var pilgrimme og vandringsmænd på jorden, 
finde et hjem“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 546).

Mange sekulære forfattere, som ikke har et håb om evigheden, 
som det beskrives i Bibelen, har beklaget meningsløsheden i 
den menneskelige eksistens. Kan man være enig i deres påstand 
om livets meningsløshed, når man ser det ud fra deres synsvin-
kel med en fremtid uden håb?
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 Åb 7,9-15
 Åb 21,3.22

Til eftertanke

26. DECEMBER 2022

I GUDS TEMPEL

Nogle taler om selve himlen som Guds helligdom. Men Johannes’ 
Åbenbaring henviser til en specifik helligdom/tempel i Det Ny Je-
rusalem, hvor Guds trone og glashavet findes (Åb 4,2-6; Åb 7,9-15; 
Åb 15,5-8). Der skal den store skare af frelste fra alle folkeslag og 
stammer, folk og tungemål tilbede Gud i al evighed (Åb 7,9-17).

Hvordan kan beskrivelsen af den store skare af frelste, som  
tilbeder Gud ”dag og nat i hans tempel“ passe med udtalelsen i 
Åb 21,22: ”et tempel så jeg ikke i“ Det Ny Jerusalem?

Den himmelske helligdom/tempel har altid været det sted, hvor de 
himmelske hærskarer tilbeder Gud. Men da synden opstod, blev 
den helligdom også det sted, hvorfra frelse blev tilbudt menne-
skene. ”Når syndens problem er fjernet, vil den himmelske hellig-
dom igen vende tilbage til dens oprindelige funktion. I Åb 21,22 si-
ger Johannes, at han ikke længere så et tempel i byen, ‘for Herren, 
Gud den Almægtige, er dens tempel, og Lammet.’ Men betyder 
det, at der ikke længere er et Herrens hus, hvor hans skabninger 
kan komme og opleve et særligt fællesskab med ham? Slet ikke!“ 
(Richard M. Davidson, The Word: Searching, Living, Teaching, ”The 
Sanctuary: ’At se Guds skønhed’“, Artur Steele, ed., 1. bd. s. 31).

Johannes’ Åbenbaring giver særlig opmærksomhed til ham, 
som tilbedes, og til dem, som tilbeder ham. Denne himmelske til-
bedelse har Gud og Lammet som centrum (Åb 5,13; Åb 7,10). Som 
altid, og som det altid bør være, er Kristus den, der bliver tilbedt.
De, som tilbeder, er ”dem, som kommer fra den store trængsel, og 
som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod“ 
(Åb 7,14). De er levende vidner på Guds frelsende og forvandlende 
kraft. De lovsynger Gud for hvem, han er, og for hvad, han har 
gjort for dem.

Åb 21,3 siger: ”Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos 
dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem.“ 
Dette vers genspejler adskillige andre vers (Jer 32,38; Ez 37,27; 
Zak 8,8; Hebr 8,10). Hvad betyder det for os her og nu, mens vi 
endnu er på jorden, at Gud vil være vores Gud, og vi skal være 
hans folk? Hvordan viser denne fantastiske sandhed sig i vores 
liv i dag?
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 Matt 5,8
1 Joh 3,2-3
Åb 22,3-4

Til eftertanke

27. DECEMBER 2022

FOR GUDS ANSIGT

Bibelen siger, at Gud ”bor i et utilgængeligt lys“ (1 Tim 6,16), og at 
”ingen har nogen sinde set Gud“ (Joh 1,18; Joh 4,12). Betyder det, at 
de frelste i himlen aldrig kommer til at se Faderen? Slet ikke. Det er 
ret tydeligt, at dette ikke at se Gud henviser til menneskene efter 
syndefaldet, for der er mange indikationer i Bibelen på, at de frelste 
faktisk skal se ham i himlen.

Hvad fortæller disse vers om det store privilegium at se Gud?

Den samme apostel, som sagde: ”Ingen har nogen sinde set Gud“ 
(Joh 1,18; 1 Joh 4,12), siger også, at ”vi skal se ham, som han er“  
(1 Joh 3,2-3) og ”se hans ansigt“ (Åb 22,3-4). Det kan diskuteres, om 
disse tekster taler om Gud Fader eller om Kristus. Men al tvivl for-
svinder i lyset af Kristi eget udsagn: ”Salige er de rene af hjertet, for 
de skal se Gud“ (Matt 5,8). Hvilket privilegium det vil blive for de frel-
ste at tilbede Gud i hans tempel! Men det allerstørste privilegium vil 
blive at se hans ansigt.

”Guds folk har det privilegium, at de kan have frit fællesskab 
med Faderen og Sønnen. ‘Endnu ser vi i et spejl, i en gåde’ (1 Kor 
13,12). Vi ser Guds billede som i et spejl, i naturen og i hans hand-
lemåde med mennesker, men til den tid skal vi se ham ansigt til 
ansigt, uden noget fordunklende slør imellem os. Vi skal opholde 
os i hans nærværelse og se hans ansigts herlighed“ (Ellen White, 
Mod en bedre fremtid, s. 547).

Bemærk sammenhængen i nogle af bibelteksterne for i dag 
mellem renhed og det at se Gud. De ”rene af hjertet“ skal se Gud, 
og den, som ønsker at se Gud, ”renser sig selv, ligesom han er ren“ 
(1 Joh 3,3). Disse vers viser, at Gud må gøre sin gerning i os for at 
hjælpe os i vores forberedelse for himlen.

Selv om vores adgang til himlen til syvende og sidst er sikret 
ved Jesu død, vil vi gennemgå en renselsesproces her og nu, som 
hjælper os i forberedelse for vores evige hjem. Centralt i den ren-
selsesproces står lydighed mod Guds Ord.

Læs 1 Pet 1,22. Hvordan viser dette vers forbindelsen mellem 
lydighed og renhed? Hvad er der ved lydighed, som renser os? 
Hvordan siger Peter specifikt, at vores lydighed vil komme til 
udtryk? 

Vil du synes om at deltage i de aktiviteter, der kommer til at 
foregå i Guds evige hjem? Synes du om tilsvarende aktiviteter nu?

TIRSDAG
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 Es 25,8
Åb 7,17

 Åb 21,4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til eftertanke

28. DECEMBER 2022

DØD OG TÅRER SKAL IKKE VÆRE MERE

En udødelig sjæl i et evigt brændende helvede modsiges af den 
bibelske lære om, at ”døden skal ikke være mere, ej heller sorg, 
ej heller skrig, ej heller pine skal være mere“ i den nye himmel og 
på den nye jord (Åb 21,4). Hvis ”den anden død“ udsletter synd og 
syndere fra universet, kan de uretfærdige ikke brænde evigt i en 
uudslukkelig ild. I så tilfælde ville universet heller aldrig blive gen-
oprettet til sin oprindelige fuldkommenhed.

Hvilken trøst og hvilket håb kan disse vers give os midt i denne 
verdens prøvelser og lidelser?

Tilværelsen kan være meget vanskelig, uretfærdig og ond. Menne-
sker, som vi holder af, bliver taget fra os i dødens kolde greb. Eller 
nogle bliver næsten ubemærket en del af vores liv, stjæler vores 
følelser for så at forsvinde igen, som om intet var sket. Det er fryg-
teligt at blive forrådt af nogen, vi elskede og stolede på.

Der er øjeblikke, hvor vi med knuste hjerter spekulerer på, om 
livet er værd at leve. Men uanset hvor langt nede, vi måtte være, 
er Gud altid parat til at tørre vores tårer. Men nogle af vores tun-
geste tårer vil blive ved med at løbe indtil den store dag, hvor død, 
sorg og gråd vil ophøre (Åb 21,1-5).

Vi kan stole på, at Gud i sin afsluttende dom vil behandle hvert 
eneste menneske med retfærdighed og kærlighed. Alle vores 
kære, som er døde i Kristus, vil blive oprejst fra de døde for at 
være sammen med os i al evighed. De, som ikke er værdige til 
at få evigt liv, vil til sidst ophøre med at eksistere uden at være 
nødt til at leve i en himmel, de ikke bryder sig om, eller i et evigt 
brændende helvede. Vores største trøst finder vi i den retfærdige 
måde, hvorpå Gud behandler alle mennesker. Når døden for evigt 
ophører, vil de frelste råbe med glæde: ”Død, hvor er din sejr? Død, 
hvor er din brod?“ (1 Kor 15,55).

Herren har lovet, at i den nye himmel og 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 bli-
ver et sted med hukommelsestab, men snarere, at fortiden ikke vil 
ødelægge himlens evige glæde.

Hvem af os har ikke oplevet uretfærdighed og smerte? Hvordan 
kan vi, især i sådanne vanskelige tider, lære at stole på Guds 
godhed og kærlighed, og så vidt vi formår glæde os over det?

ONSDAG
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 Åb 22,3-5

 

29. DECEMBER 2022

HANS NAVN PÅ DERES PANDER

Hvordan kan vi blive sikre på, at vi vil være blandt dem, som har 
Guds navn skrevet på deres pander? Eller er det ikke muligt at 
være sikker?

Efter Lucifers oprør og Adams og Evas fald kunne Gud have ud-
slettet synderne. Men som et udtryk for sin ubetingede kærlighed 
til sine skabninger iværksatte Gud en nådig plan for at frelse alle 
dem, som tager imod hans tilbud. Denne plan kendes som ”Guds 
frelsesplan“. Selv om den eksisterede før jordens skabelse (Ef 
1,3-4; 2 Tim 1,9; Tit 1,2; Åb 13,8), blev den først præsenteret for 
menneskene i Edens have lige efter syndefaldet. Senere blev den 
åbenbaret yderligere gennem symbolerne i den hebraiske hellig-
domstjeneste (2 Mos 25). Og så kom den helt og fuldt til udtryk i 
Jesu liv, død og opstandelse (se Rom 5).

Centralt i frelsesplanen finder vi løftet om evigt liv. Baseret på 
Jesu fortjeneste gives evigt liv til alle, som tror på Jesus og derved 
tager imod den frelse, han opnåede for os på korset. Både før og 
efter korset har frelsen altid været ved tro, aldrig ved gerninger, 
uanset om gerninger bevidner vores frelse.

Paulus skrev om Abraham som et eksempel på frelse ved tro, og 
Abraham levede længe før Kristi første komme: ”Hvis det var af 
gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være 
stolt af; dog ikke over for Gud. For hvad siger Skriften? ’Abraham 
troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed‘“ (Rom 4, 
2-3). Hvordan hjælper disse vers os til at forstå, hvad frelse ved 
tro handler om?

Vi kan have forvisning om frelse, hvis vi har taget imod Jesus, har 
overgivet os til ham, stoler helt og fuldt på ham og hans fortjene-
ste og har taget imod hans løfter både om et nyt liv her og nu i 
ham og et evigt liv i fremtiden. Abraham troede, og det blev regnet 
ham til retfærdighed. Det sker på samme måde for os.

Dette er, hvad det vil sige at have Guds navn skrevet på vores 
pander. Hvis vi har det skrevet her og nu og ikke vender os bort fra 
ham, vil det også være skrevet der i den nye himmel og på den nye 
jord.

TORSDAG
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30. DECEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Mod en bedre fremtid, ”Striden endt“, s. 538-551.

”Kristi kors vil være indeholdt i de frelstes viden og sang i al evig-
hed. Aldrig skal det glemmes, at han, hvis kraft skabte og opret-
holdt de utallige verdener i rummets umådelige rige, Guds elskede 
søn, himlens Majestæt, han, som keruber og skinnende serafer til-
bad af hele deres hjerte, ydmygede sig for at løfte det faldne men-
neske op; at han bar syndens skyld og skam og oplevede, at Fade-
ren skjulte sit ansigt for ham, indtil en fortabt verdens elendighed 
fik hans hjerte til at briste og slukkede hans liv på Golgatas kors. 
Det vil altid vække universets undren og tilbedelse, at alverdens 
skaber skulle lægge sin herlighed bort og ydmyge sig af kærlighed 
til mennesket“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 526). 

”Den store strid er til ende. Synd og syndere er ikke mere. Hele 
universet er rent. Harmoni og glæde går som et pulsslag gennem 
hele det umådelige skaberværk. Fra ham, der skabte alt, strøm-
mer liv og lys og glæde til universets grænseløse rige. Alle ting, fra 
det mindste atom til den største klode, de levende og de livløse, 
forkynder i deres uplettede skønhed og fuldkomne glæde, at GUD 
ER KÆRLIGHED!“ (Mod en bedre fremtid, s. 548).

1. Mange sekulariserede kristne lever deres liv, som om denne 
verden kommer til at vare evigt (Luk 12,16-21). Hvordan kan 
vi skabe en balance mellem vores jordiske idealer og vores 
himmelske mål? Hvordan kan vi beskytte os mod det, Jesus 
advarer imod i Luk 12?

2. Hvis himlen begynder allerede her, hvad bør vi gøre for at for-
vandle vores hjem og vores personlige liv, så de giver udtryk 
for himmelske principper?

3. Drøft spørgsmålet fra søndagsafsnittet om logikken i den 
pessimisme, som kan præge dem, der ikke tror på et evigt liv. 
Samtidig ser det ud til, at nogle af disse samme mennesker 
er i stand til at leve forholdsvis ”lykkelige“ liv, selv om de ikke 
har noget fremtidigt håb. Hvordan tror du, det hænger sam-
men?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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