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Tanker ved et årsskifte
Kære venner.
Vi er nu godt inde i det nye år 2013, og vi kan se tilbage på ting,
der skete før 2013, men vi kan ikke lave om på dem. Vi kan sige
tak for gode minder og gode oplevelser, vi kan sige tak for de ting,
vi lærte.
Af: Bent Nielsen Foto: H. Sættem

V

i kan sige tak for alt, hvad Gud har gjort for os. Det er ikke altid, vi forstår Guds handlinger med os eller for os. Somme tider svarer Gud ikke
på vore bønner, som vi ønsker det, og af og til føler vi måske, at han slet ikke
hører. Men Gud svarer os altid – bare på sin måde. Gud styrer og bevarer os,
selv om vi ikke kan se det.
Lad os ikke glemme, at Gud vil os det bedste, selvom der findes mange
ting, der er uforståeligt for os. Vi kommer først til at se og forstå det, når vi
kommer til himlen.
Paulus skrev til sin menighed i Korint. 1 kor 1,9: ”Trofast er Gud, som kaldte
jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus vor herre”. Husk disse ord!
Gud er trofast. Gud er kærlighed. Gud har gennem Jesus Kristus vist os,
hvad han vil med os. Guds ønske er, at vi skal få et liv i evigheden sammen
med Guddommen. Det er Guds mål for dig og mig. Er vi parate til at sætte
det samme mål for os selv?
Satan ødelægger meget for os hver dag, det må vi erkende. Men Jesus
vandt sejr over Satan på korset. Det er Jesu sejr, vi får del i, når vi i tro tager
imod Jesu løfter. Vi er kaldet til et fællesskab med hinanden og med Jesus
Kristus. Hvem du end er, der læser og tror på Jesus, lad os styrke vort fællesskab. Lad det blive et fællesskab, der bygger på Jesus og hans lære. Et
fællesskab, der hjælper os i hverdagen, på vejen til himlen.
Mit ønske for det nye år er, at vi må udvikle et stærkere og mere varigt
fællesskab med hinanden og med Gud.
En hilsen med fællesskabs tanker
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Tror du på én hellig,
almindelig kirke?
For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets
lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus.
For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller
grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.
Af: Walder Hartmann Foto: Colourbox

K

irken den er et gammelt hus… synger Danmarks nationalskjald N.F.S.
Grundtvig, og forklarer: Vi er Guds hus
og kirke nu, bygget af levende stene.
Det minder mig om min søndagsskolelærer, som med sine hænder
dannede et Guds hus, og spurgte: Vil
I med indenfor? Så vendte han sine
hænder og fortsatte: Se, hvor mange,
der allerede er!
I Radiserne optræder den samme
leg, hvortil Thomas reagerer med
bemærkningen: Det var ikke nogen
særlig stor menighed!
1 Kor 12 kalder kirken for
Kristi legeme
Mener han mennesker? – I så fald
hvilke? Kunne det være adventister –
med alle vore forskelligheder? Kan det
være kristne – i alle de afskygninger,
som gudstjenestelisterne i Kristeligt
Dagblad afspejler? Hvem er egentlig
med i den skare, som venter på at
komme ind gennem portene til Guds
rige, når de ved tidens ende slås på vid
gab, og de frelste får lov til at myldre
ind?
Den opmærksomme læser indvender måske nu, at Paulus skrev til en
forholdsvis ny menighed i én bestemt
by. Der var ikke mange trossamfund
i AD 55. Kunne han have skrevet om
Kristi legeme, hvis det havde været i
dag? Hvem havde han så haft i tanke?
Må jeg få lov at provokere dig lidt
mere?

Er der plads til én hellig almindelig kirke i dit univers? Eller er din
opfattelse af Kristi legeme: Et særligt
udvalgt fællesskab med et specielt
budskab til en speciel tid – med andre
ord Åb 14,6–12.
Da Bill Johnsson overraskede
de fleste:
I 1995 udgav den tidligere redaktør
for Adventist Review en bog – The
fragmenting of Adventism. I den skrev
han bl.a.: ”Jeg tror ikke, at vi alene er
Guds folk. Jeg tror ikke, at vi er fejlfri.
Jeg tror ikke, at Gud kun virker igennem os. Gud har sit folk overalt – hans
sande efterfølgere – og han ved, hvem
de er. Ej heller er Guds Ånd bundet
eller begrænset. Gud er suveræn, fri
og virker hvor og gennem hvem, han
vælger”.
Og så peger han i øvrigt på 9 forhold, der truer vores énhed:
1.	Tidsånden, der dikterer selvstændighed og mangler autoritetstro.
2.	Savnet af en vækkelse – som på
Laodikeas tid.
3.	Generationskløften – for yngre
tænker anderledes end ældre.
4.	Uddannelse – der ofte giver nye
svar på generelle problemer.
5.	Moderne teknologi – hvor nye synspunkter cirkuleres let.
6.	Frustrationer over at Kristus endnu
ikke er vendt tilbage til denne jord.
7.	Stor vækst på nye steder – kulturelle forskelle.

8.	Mange guruer – hvem af dem skal
vi egentlig følge.
9.	To strømninger – fokus på Dyret
~ fokus på Kristus.
Hvem er virkeligt kristne?
Åbenbart et spørgsmål, som mange
kirkesamfund tumler med. Jeg overhørte forleden en bemærkning fra et
ægtepar med rod i én af de danske
folkekirkelige missionsbevægelser:
”Kristne præster er en sjældenhed i
vor tid!” De var selv heldige at have én
af slagsen, og overvejede sammen
med ham at danne en frimenighed.
To tusind år efter Paulus bedømmer
man altså Kristi legeme til at bestå af
mennesker, der tænker ligesom én
selv. Paulus mente, at Kristi legeme
består af mange lemmer, og Jesus selv
forsikrede, at i Guds hus er der mange
boliger.
1 Pet 2,4-5
Kom til ham, den levende sten, som blev
vraget af mennesker, men er udsøgt
og kostbar for Gud, og lad jer selv som
levende sten bygges op til et åndeligt
hus, til et helligt præsteskab, der
bringer åndelige ofre, som takket være
Jesus Kristus er kærkomne for Gud.
Det vi skal holde os for øje er, at vi skal
være gode til at give plads og rum til
alle forskellighederne, det gælder både
når vi snakker om mennesker, om
tøjstil, om jobvalg og om kirke. Der er
plads i fællesskabet – også til dig!
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Varierende
Dommedags
opfattelser
Et af de mest omtalte ”religiøse” temaer gennem de sidste
uger i 2012 var en interessant forudsigelse om dommedag,
der var knyttet til en indiansk stammes ældgamle kalender.
Denne blev brugt af mange mennesker fra forskellige
religioner, der pegede på 21. december 2012, som en mulig
dag for verdens ende.
Af: Børge Schantz Foto: Colourbox.com, H. Sættem

”D

ommedagskonceptet” har altid
været et fristende emne for
pressen, og blev benyttet til programmer på både fjersyn og i radio.
Generelt tager man det ikke alvorligt,
og man latterliggør på en måde begrebet. Og flertallet må vel, for ikke at
blive betragtet som værende naive og
godtroende, gå ind for spøgen.
Inderst inde bliver mange mennesker dog berørt af disse forudsigelser,
der i en usikker verden minder os om
mulige og drastiske afslutninger. 		
I USA har man undersøgt forskellige
kulturers reaktioner på dommedagsbudskaberne, og personligt må vi vel
indrømme at disse tidsfastsatte dommedagsbudskaber også fremkalder reaktioner af forskellig art hos os selv. Det
må være af interesse for adventister, at
man har fundet ud af, at op mod 10 %
af folk, der hørte og læste om den indianske stammes forudsigelse, inderst
inde var berørt af situationen.
I de religioner som viser tilbage til
Abraham (Jødedom, Kristendom og
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Islam) beror dommedags teologien
på en række motiver som: straf og
renselse af det ugudelige samfund,
messiasskikkelser og profeter, der gennem skrifter advarer om undergang,
spektakulære naturkatastrofer, kaotiske
tilstande, genopstandelse, undergang
og dommedag – kædet sammen med
beskrivelser af paradis og helvede.
Alle kristne traditioner har en fundamental Dommedagslære
Man er generelt enige om, at dommedag betyder verdens ende, og den er
derfor den sidste dag i jordens historie.
Man er også enige om, at alle mennesker stedes for den himmelske domstol. Dommedags- teorierne er baseret
på profetier, især fra Åbenbaringsbogens sidste kapitler med en beskrivelse
af de sidste tider. Der henvises bl. a. til
Mattæus, hvor der tales om øksen ved
træets fod (3: 10–12); verdens ende som
en høst (13:40–43) og hyrden der skiller
fårene fra bukkene (Matt 25: 33). Jesu
Kristi genkomst er i de fleste kristne

samfund ensbetydende med verdens
ende.
Når det kommer til selve begivenhederne, der er forbundet med dommedagen, er der betydningsfulde
uoverensstemmelser mellem de
mange kristne traditioner. Disse
uenigheder har bl.a. at gøre med, om
tusindårsriget bliver oprettet før eller
efter genkomsten, og med teologien
om sjælens betingede eller ubetingede udødelighed.
Dommedagens betydning i den
kristne forkyndelse og tro bliver synligt
stadfæstet ved, at mange kirker, af alle
konventioner, har malerier og fresker,
der ofte ret dramatisk skildrer den
sidste begivenhed i den syndige jords
historie.
Jødedommen
I jødedommen hævder man generelt,
at dommedag finder sted én gang
hvert år. Den Store Forsoningsdag har
som sit centrale emne, forsoning og
anger, og regnes som ”Sabbatternes

Sabbat”. Ifølge nogle jødiske traditioner
skriver Gud igennem året den enkeltes
skæbne ind i Livets Bog for så på Forsoningsdagen at besegle det. Af denne
grund søger en jøde i forbindelse med
Forsoningsdagens ritualer at forbedre
sin opførsel og søger tilgivelse for synder overfor Gud og mennesker. Men
blandt de jødiske sekter er forståelsen
af dom og straf en grund til uenighed.
De heftige beskrivelser af natur
katastrofer på dommedag har dog
ingen fremtrædende plads i den
jødiske eskatologi, selvom der findes
en beskrivelse af Gog og Magog,
to magter under Satans domæne,
som er imod Guds folk og besejres
af Jahve. Jødiske traditioner synes at
lægge vægt på menneskets skæbne
og ikke naturkatastrofer i forbindelse
med verdens ende.
Islam
Islam har en dommedag som regnes
for at være Allah’s endelige opgør
med menneskeslægten. Begivenhedernes rækkefølge er: Naturkatastrofer, alt levendes tilintetgørelse,
legemets opstandelse og dom over al
skabningen.
Umiddelbart før en Muslim dør
læser man kapitel 36 fra Koranen
højt for den døende. Denne Surah betragtes som Koranens kerne med en
beskrivelse af profeten og Islams lære,
de centrale budskaber for en døende
muslim. Allerede i graven møder den
døde to engle, som vil spørge om det
fundamentale i Islams tro. De to engle
vil være vidner i den endelig dom.
(Oxford Dictionary of Islam, Oxford
University Press, 2003).
Fælles for kristne, jøder og muslimer
er at de lever i lineær tid. Der er et
årstal for historiens begivenheder og
menneskers liv. Det gælder Skabelsen,
Jødernes historie, Jesu Fødsel, Martin
Luther og Dommedag. I Danmarks
historien har vi f. eks. Christian d. IV
blev født i 1577, byggede Rundetårn
i 1642 og døde i 1648. Alt er på linjen.

Der findes ingen gentagelser. Hver
eksistens har en afmålt tid, som for
mennesket slutter ved døden.
Østens religioner
I Østens religioner er, uden at gå ind i
detaljer, dommedagskonceptet mere
et spørgsmål om en ny tidsalder. Med
troen på sjælevandring har tilintetgørelses dogmet ingen betydning, for
sjælen lever videre på trods af alt, hvad
der sker med legemet eller i naturen.
Den udødelige sjæl berøres ikke af
naturkatastrofer eller kroppens død.
Sjælen forandrer blot tilholdssted.
I Hinduismen, Buddhismen og
andre ikke-kristne religioner opfatter
man tiden som værende cirkulær. Der
er en evig og konstant genfødelse.
Legemet dør, sjælen finder et andet
opholdssted. Fremtiden er samtidig
fortiden. Der er ikke nogen grund til en
dommedag og der findes ikke en forståelse af verdens undergang. Naturen
kan forandres, men sjælen fortsætter
uafhængigt.
I nordisk mytologi talte man om
ragnarok, en stor kamp mellem aser
og jætter, hvor den gamle verden går
under og en ny bedre opstår.
Bibelske dommedags terminologier
bruges også i ikke-religiøse kontekster
til at beskrive særligt afgørende og
skæbnesvangre naturkatastrofer, som
kunne forårsage historiens afslutning.
Der er her ikke tale om en guddommelig indgriben i jordens historie, men
om naturens luner eller menneskets
misbrug af ressourcerne. Man taler
om menneskeskabte tilstande som
klimaforandringer, super-vulkaner,
hungersnød, cancerplage, nukleare
katastrofer eller sammenstød med
andre planeter og himmellegemer.
En dommedag i februar 2019 er
nævnt som en mulighed. Astronomer

har kalkuleret, at da vil en asteroide
være på vej med retning mod jorden.
Den såkaldte 2002 NT7 vil passere
jordkloden i 10.000 kilometers afstand
i februar 2019.
Disse ”sekulære” og saglige ofte
negative bedømmelser af forholdene,
bliver ofte kapret af religiøse ekstremister og fortolket som guddommelig straffedomme. For trods alt så
har kirkens historie vist, at en frygt
for dommedagen er med til at fylde
kirkerne.
Specielle dommedage
Specielle Dommedage bliver med
visse mellemrum forkyndt på forskellig
måde. Alene siden 1830’erne har der
været over 25 ”bibelske” dommedags
profetier, som har berørt større grupper af kristne. Til dette må tilføjes et
utal af ”forudsigelser” som kun havde
lokal opbakning.
Jehovas Vidner står i første række,
når det gælder forudsigelser. Deres
sidste var 1975.
Resultatet af at disse ”dagsbestemte”
profetier ikke gik i opfyldelse, kan man
spore på hele skalaen fra den store
frustration hos de få til en storstilet
latterliggørelse blandt de mange.
For de få, som blindt havde troet på
verdens ende, og havde gjort op med
livet her på jorden, var det en skæbnesvanger oplevelse. Man havde gjort op
med livet, bilagt uoverensstemmelser
med familie, venner og naboer. Man
havde efterladt, ja endda foræret alle
besiddelser væk, og sommetider flyttet
til sikre steder. Man havde ladet marker
stå u-høstet og foretaget andre ret så
kompromitterende handlinger.
Nu skulle de ikke alene gå skuffet
tilbage til de kendte og vante steder.
De skulle til en vis grad også begynde
helt forfra på en ny tilværelse.

Når det kommer til selve begivenhederne, der er
forbundet med dommedagen, er der betydningsfulde uoverensstemmelser mellem de mange
kristne traditioner.
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Uden tvivl har den forfejlede fortolkning af Bibelens tidsprofetier ligget pionererne stærkt på sinde.

For skeptikere, ateister og sekularister
gav disse datobestemte dommedagsforkyndelser ikke alene argumenter
mod den kristne sag, de var med til at
latterliggøre oprigtige kristne.
Syvende Dags Adventister
havde deres begyndelse i en dommedagsforudsigelse, der ikke gik i
opfyldelse. Af den grund må vi vurdere
med sympati og forståelse – dog uden
at anerkende det såkaldte ”dommedagshysteri”. For når alt kommer til alt
er kendsgerningen, at vi som en bevægelse havde vor begyndelse efter en
uopfyldt dommedags profeti i 1844.
Man anslår at mere end 100.000
kristne fra forskellige protestantiske
traditioner troede på, at jordens historie ville slutte d. 22. oktober, 1844. Dog
var det kun et fåtal, der gik gennem de
forskellige stadier, der hører med til at
afvikle livet her på jorden. Men Kristus
kom ikke igen.
De fleste af dem, der ventede, forsatte ufortrødent livet 23. oktober. De
havde ventet, men ikke gjort de store
forberedelser for Jesu komme. Så det
daglige jordiske liv kunne fortsættes,
idet man måtte acceptere, at det var
en negativ oplevelse baseret på en fejl
fortolkning af bibelske tidsregnings
profetier.
Nogle få hundrede kaldte begivenheden for ”Den Store Skuffelse”. Efter
denne studerede de igen Bibelens
profetier, og efter mange debatter
baserede man adventbudskabet på to
doktriner:
1.	22. oktober 1844 var begyndelsen
på den undersøgende dom,
2.	Sabbatten er den kristne hviledag.
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De følgende år fortsatte bibelstudierne,
og adventbudskabet defineres i dag
gennem 28 læresætninger.
Uden tvivl har den forfejlede fortolkning af Bibelens tidsprofetier ligget
pionererne stærkt på sinde. Det understreges af, at de sidste fem af de 28
trospunkter har direkte og indirekte at
gøre med adventisternes dommedagsforståelse og -teologi.
•	Punkt nr. 24. er om Kristi Tjeneste
i den himmelske Helligdom. Her
betegnes 1844 som den afsluttende
fase i Jesu midlergerning gennem
en undersøgende domshandling.
Tjenesten ved den jordiske helligdom bliver fortolket og brugt som
en væsentlig forklaring på forberedelsen for Jesu Genkomst. Det skal
understreges, at blandt de utallige
dommedags teologier, er adventisternes den som mest er baseret
på helligdomstjenesten i det Gamle
Testamente.
•	Punkt nr. 25 er selve Genkomsten
med opstandelsen og himmelfarten.
De uretfærdiges død er også nævnt.
•	Punkt nr. 26 omhandler døden og
opstandelsen.
•	Punkt nr. 27 er om de tusinde år og
syndens endeligt efter at de uretfærdige vil blive dømt og sammen med
Satan og hans engle blive fortæret
af ild.
•	Punkt nr. 28 er om den evige tilværelse på den ny jord.
Adventisterne specielle og omfattende dommedags koncept
Er som nævnt til dels baseret på
symbolerne i helligdomstjenesten i
det Gamle Testamente. Sammen med
sabbatten og læren om den betingede
udødelighed er det nok det største
bidrag adventisterne har til den kristne
verden.

Imidlertid er dommedagen ikke
nævnt i adventisternes 12 Dåbsløfte
bekendelser. På dette område hører
vore lutheranske venner hver uge ved
gudstjenesten ordene: Vi tror på Jesus
Kristus… opfaret til himmels, siddende
ved Gud Faders, den almægtiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at
dømme levende og døde.
Måske skulle vi bruge de mangfoldige fejlagtige fastsatte datoer for
dommedagen til at forkynde vor
forståelse af hele problematikken? Og
lade ordene fra Markus 13:32 ”Men
den dag eller time er der ingen, der
kender, hverken englene i himlen eller
Sønnen, men kun Faderen” være en
del af forkyndelsen. Dog må forkyndelsen have med, at der er tegn på Hans
nære komme (Matt- 24: 32-33).
Et rundspørge blandt amerikanske prædikanter om emnerne for
deres prædikener sabbatten den 22.
december 2012, kun én dag efter den
bekendtgjorde dommedag og to dage
før julehøjtideligheden, kom man frem
til at kun 4% berørte dommedags
debatten. Majoriteten brugte gudstjenesten til en juleprædiken.
For 70 år siden, i min barndom, var
julen ikke en del adventisttraditionen.
Den blev ikke berørt ved gudstjenesterne i juleugen, men dog fejret i de
fleste hjem.
Tilbage til ”Den Store Skuffelse”.
Studierne omkring den forfejlede dato,
resulterede i et kirkesamfund, der i
1863 kunne blive organiseret, og som
nu, i 2013, med et globalt medlemskab
på over 17 millioner kan fejre et 150 års
jubilæum.
Skuffelsen udviklede sig til en missionsbevægelse.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_
Kippur. World Religions, Eerdmans
Publishing House, 1982.
Adventist Today Dec 20, 2012

En husmors nytårsbøn
Indsendt med en venlig nytårshilsen til alle læsere fra Oda Hansen, Horten.

I

dag har jeg lyst til at begynde med
en livskunstners bøn: ”Jeg begynder
at blive gammel”.
Herre, du ved bedre end jeg selv, at
jeg begynder at blive gammel. Befri
mig fra den skæbnesvangre vane at
tro, at jeg skal udtale mig om ethvert
emne og ved enhver anledning. Fri
mig fra trangen til at blande mig i
andres forhold. Gør mig omsorgsfuld,
men ikke dominerende. Med min
enorme erfaring er det næsten synd
ikke at få den udnyttet helt, men du
ved Herre, at jeg ønsker at bevare
nogle få venner helt til det sidste.
Hold mig fra ønsket om at fortælle
detaljeret om alt muligt, giv mig vinger til at nå frem til pointet. Forsegl

mine læber, så de ikke fristes til at
fortælle om mine fysiske svagheder
og plager. Der bliver flere og flere af
dem, og jeg finder større og større
glæde i at fortælle om dem. Jeg tør
slet ikke bede om den nådegave, at
kunne nyde historier om andres plager, men hjælp mig til at møde dem
med tålmodighed.
Jeg tør ikke bede om en bedre
hukommelse, men om en voksende
ydmyghed og en mindre skråsikkerhed, når min hukommelse synes
at komme i konflikt med andres. Lær
mig den gode leveregel, at jeg af og til
tager fejl.
Bevar mig nogenlunde elskværdig.
Jeg ønsker ikke at blive en helgen, for

nogle af dem er vanskelige at være
sammen med – men en sur, gammel
person er til gengæld et af djævelens
mesterværker. Giv mig evnen til at
se lyspunkter på uventede steder
og gode sider hos folk, som jeg ikke
regner med har dem. Og lad mig så,
Herre, få den nådegave, at jeg kan
fortælle dem det. Amen.”

Bevar mig nogenlunde elskværdig. Jeg
ønsker ikke at blive
en helgen, for nogle af
dem er vanskelige at
være sammen med.
Nr. 1
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Adventisten
i Blitzhuset
Blitz eller Blitz-miljøet er en betegnelse for miljøet omkring det
såkaldte Blitz-huset i Oslo centrum. Blitz-miljøet består stort set af venstreradikale yngre mennesker og svarer til det, der i Danmark kaldes
bz’ere. Det blev dannet i 1982 og har en lang historie med politisk
aktivisme. Blitz har fået meget kritik for at bruge vold som et politisk
virkemiddel. Historien, der følger, er hentet fra norske Advent Nytt,
men er relevant også for danske læsere set i lyset fra Matt 25.
Tekst og foto: Tor Tjeransen

”J

eg er sikker på, at det var Gud,
der ledte mig til blitzmiljøet,” siger
Erling Opphus, der er 82. Han har
været syvende dags adventist siden
teenagealderen og i 22 år har han
været en fast del af miljøet i Blitzhuset.
Erling Opphus står på Ilseng station.
Han er på vej til huset, som han har
besøgt næsten hver uge i 22 år for at
levere æg fra Hedemark til blitzerne.
Fem bakker æg har han med sig.
Han transporterer dem i en papæske,
der er designet til formålet. Æsken
bærer tydeligt præg af at have været
mange ture frem og tilbage til hovedstadens venstreorienterede. I mange
år var det æg fra egne høns. Nu er det
knækæg fra en producent i bygden.
Erling bringer ikke æg til de unge,
for at de skal smide dem efter politiet.
”Det er de for gode til,” siger de unge,
der ofte bliver fremstillet som en flok
rødder. Æggene bruges til sund mad
i Blitzhusets café. Erling ved, at menneskene i blitzmiljøet er hjertevarme
venner, og han føler sig lige så godt
hjemme blandt dem, som i Adventkirken.
Kirkegænger
Erling står i Adventkirken i Hamar og
taler med folk fra menigheden. Han
har ofte mødt spørgsmål, om ikke det
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er en umulig kombination at væe med
i både Adventkirken og i blitzmiljøet.
For ham er det bare to sider af samme
sag. Begge steder handler det om
næstekærlighed.
”Blitzmiljøet har ufortjent fået et dårligt rygte,” forklarer Erling. ”Blitzmiljøet
er det bedste man kan forestille sig”.
”Du mener vel det næstbedste?”
lyder indvendingen.
”Nej, for mig har blitzmiljøet på
mange måder været det bedste,” siger
Erling med et lidt sørgmodigt blik. ”På
Blitzhuset har jeg mødt en kærlighed
og omsorg, som jeg ikke engang har
fundet i kirken.”
Erling har været adventist i hele
sit voksenliv, og han kender også de
stereotype opfattelser af unge blitzere,
men i 1990 forstod Erling pludselig,
hvad Gud ville have ham til. Han havde
læst en bog, hvor en sårbar ung blev
mødt med kærlighed, forståelse og respekt i Blitzhuset. Da Erling første gang
stod i døren til Blitzhusets café mødte
han også en utrolig omsorg. Væggene var godt nok fyldt med politiske
slagord, men han havde aldrig mødt
en lignende omsorg og kærlighed.
”Jeg har lært Jesus bedre at kende
i blitzmiljøet,” hævder Erling og tilføjer:
”De har ikke så mange læresætninger,
men de lever, som Jesus levede”.

I 22 år har Erling Opphus næsten
ugenligt taget toget fra Ilseng til Oslo
med gratis æg til Blitzhusets café.

Erlings ugentlige ture til Blitzhuset er
ikke missionsrejser. Han kommer ikke
for at omvende sine unge venner, selv
om han gerne deler et bibelord, hvis
det passer i samtalen. Erling er en
del af Blitz, fordi det giver ham selv så
meget.
”Jeg har ofte haft mange bekymringer,” indrømmer Erling, ”men når jeg
kommer ind der, er de som blæst bort.
Men det er noget mere end en flugt fra
bekymringer, som driver ham til Blitz.
Erling voksede op som enebarn med
en alenemor i de vanskelige tredivere.
Det gjorde ondt på Erling at vokse op
uden en far. Selv om han havde det
godt hjemme, følte han sig anderledes
og udenfor. Når man spurgte ham om,
hvor hans far befandt sig, følte han
det som en kniv i hjertet. Derfor trak
han sig gerne tilbage og oplevede en
ensom og trist ungdomstid. Det Erling
tabte i ungdomstiden, har han genfundet i Blitzhuset, fortæller han.

Fra første gang Erling kom ind
i Blitzhusets café er han blevet
mødt med ægte kærlighed.

Blitzhuset
Når Erling kommer på besøg i Blitzhuset bliver han f.eks. budt velkommen
af en ung pige, der sikkert er tres år
yngre end ham. Hun giver ham et
hjerteligt knus, æggene bliver sat i
køleskabet, og han slår sig ned ved
sit faste bord. Her sad han også første
gang, han besøgte huset. Flere kommer hen til ham for at snakke. De har
savnet ham, for på grund af sygdom

har han ikke kunnet tage sin ugentlige
tur hele sommeren.
Rygende varm linsesuppe kommer
på bordet. Det passer Erling godt, at
al mad, der serveres i caféen er vegetarisk. Maden sælges til kostpris, men
Erling skal ikke betale. Han er nemlig
ikke en hr. hvem som helst i miljøet.
Erling har talt blitzernes sag hver gang
byrådet har villet jævne Blitzhuset med
jorden.
Efter tyve år i blitzmiljøet ved Erling
godt, hvor vigtigt sammenholdet i
miljøet er for dem, der kommer der.
Desuden har han hørt blitzernes egen
version af de historier, som medierne
fortæller. Det giver ham et andet perspektiv, og han er ked af, at blitzerne
hele tiden bliver opfattet som flok
uromagere.
”Jeg bliver vred, når jeg hører sådan
noget,” siger Erling, ”men Jesus blev jo
også vred, når han stødte på uretfærdighed”.
Erling har også deltaget i demonstrationer sammen med blitzerne. Men
for ham er det ikke nok at demonstrere. I seks år lod han en etioper bo
hjemme hos sig, og da denne blev
indblandet i noget kriminelt, besøgte
Erling ham hver lørdag i fængslet.
Senere måtte etioperen på institution
i Trondheim. Her besøgte Erling ham
hver måned for at opmuntre ham.
”Havde han ikke haft dig, ville han ikke
have overlevet,” sagde en af overlægerne ved institutionen til Erling
Opphus.
Da Erling for et par år siden fejrede
80 års fødselsdag, deltog 20-30 af blitzerne i selskabet. Hverken fødselaren
eller blitzerne tænkte på den store
aldersforskel. Blitz er åben for alle, der
er åbne mod alle, siger blitzerne. Og
Erling er åben overfor alle.

Jeg har ofte haft
mange bekymringer,
men når jeg kommer
ind der, er de som
blæst bort.
Nr. 1
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Guds evige pagt
og sabbatten – 2
I novemberudgaven af Aktive Seniorer indledte vi en serie artikler af Gudmundur Olafsson, hvor
han behandler Guds pagt med sit folk. Det gamle Israel misbrugte Guds anvisninger og begyndte
at betragte handlingerne som et mål i sig selv, der betød Guds godkendelse. Sabbatten skulle være
et tegn på deres pagt med Gud – et bibelsk mindesmærke over skabelsen og forløsningen.
Af: GudmundurOlafsson Foto: Good Salt Inc.

G

ud har altid arbejdet med mennesker indenfor rammerne af en
pagt. Det er i al væsentlighed foregået
på samme måde: ’Jeg er jeres Gud,
og I er mit folk’. Der er derfor tale
om en evig pagt. Hver gang, der
skete en forandring i menneskers
erfaring, som påvirkede deres forhold
til Gud, justerede Gud dog nogen af
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detaljerne, så de svarede til menneskers aktuelle behov. Af samme grund
finder vi, at Gud oprettede en pagt
med Noa på syndflodens tid. De nye
omgivelser betød en ny begyndelse
(1 Mos 9,9–17). Endnu en justering
fandt sted, da Gud kaldte Abram til at
blive stamfar til en stor nation (1 Mos
15,18), og endnu en én, da han kaldte

Israel ud fra Ægypten og gjorde dem
til hans ejendomsfolk ved Sinai bjerg
(2 Mos 19–24). Senere, da Israel ikke
længere ønskede at være under
Guds direkte kontrol gennem profeter
og dommere, men ønskede sig en
konge, bekræftede Gud sin pagt med
David (2 Sam 7,4–17). Da kongetiden
nærmede sig sin afslutning, tilkende-

gav Gud, at det jødiske folk ikke længere skulle være hans specielle pagts
folk. I fremtiden ville pagten gælde
alle folkeslag på et personligt plan.
Han proklamerede en ”ny” pagt med
hans folk på grund af deres fejlslagne
trofasthed mod Gud, selv om han
var deres ”herre” (Jer 31,31–33). Denne
pagt blev ratificeret og godkendt af
Kristus på menneskers vegne, da han
kom for at bo iblandt mennesker, og
den var tilgængelig for alle, der ville
være med ved at tage imod Ham.
Pagtens ultimative formål vil blive
nået, når Gud fuldender genskabelsen
af jorden ved dagenes ende (Åb 21,7).
Mange tror, at pagten ved Sinai –
den gamle pagt – udelukkende gjaldt
jøderne. En nærmere undersøgelse
viser dog, at Gud havde noget større
i tanke. Da Moses så tilbage på Israels
erfaring, sagde han om Sinai: ”I står
i dag alle sammen for Herren jeres
Guds ansigt, jeres stammehøvdinge,
jeres ældste og jeres skrivere, alle
Israels mænd, jeres kvinder og børn
tillige med de fremmede i din lejr,
både dine brændehuggere og dine
vandbærere. Du skal træde ind i Herren din Guds edspagt, som Herren
din Gud i dag slutter med dig, så han
i dag kan bekræfte dig som sit folk
og være din Gud, sådan som han har
lovet dig, og som han har tilsvoret
dine fædre Abraham, Isak og Jakob.
Det er ikke med jer alene, jeg slutter
denne edspagt, men både med dem,
som er her hos os og i dag står for
Herren vor Guds ansigt, og med dem,
som ikke er her hos os i dag” (5 Mos
29,10–15).
Dette bliver også bekræftet i tekster
som Es 56,1–8, der peger på Sinaipagten som tilgængelig for enhver,
der personligt vælger den. Det gjaldt
endda dem, der normalt blev betragtet som udstødte, f.eks. eunukker eller
udlændinge. Både de og deres ofre
skulle accepteres i templet, og templet bliver i øvrigt kaldt for et ”bedehus
for alle folkeslagene” (v. 7) – ikke bare
for jøder. Uheldigvis overså mange af

Mange tror, at pagten ved Sinai – den gamle pagt
– udelukkende gjaldt jøderne. En nærmere undersøgelse viser dog, at Gud havde noget større i tanke.
de jødiske ledere denne kendsgerning
og betragtede pagten som et bevis
på deres eksklusive status hos Gud
– på bekostning af alle andre.
Den ”gamle” pagt bliver også ofte
knyttet til tanken om gerninger, idet
man henviser til de ydre rituelle krav,
som havde med helligdommen at
gøre, men også med mange forhold
i hverdagene. Det bibelske billede er
imidlertid noget anderledes. Pagten
ved Sinai handlede ikke bare om ritualer i forbindelse med helligdomstjenesten, den indbefattede meget mere.
Ifl. 5 Mos 4, 13; 9,11 og 2 Mos 34,28
blev den skrevet på to stentavler og
indeholdt 10 befalinger. Det betyder,
at det, som vi normalt opfatter som
krav eller befalinger, i virkeligheden er
udtalelser om et forhold. Dette stemmer med, hvad vi allerede har noteret,
at pagten hovedsageligt handler om
et forhold mellem enkeltpersoner eller
nationer.
Grundlaget for pagten er kærlighedshandlinger, der allerede udøves
før pagten indgås (se 5 Mos 7, 6–8) og
som opfordrer til gengældelse (se 5
Mos 6,4–9). Da Gud opfordrede folket
til at indgå en pagt med ham, mindede han dem om dette: ” I har selv
set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og
hvordan jeg bar jer på ørnevinger og
bragte jer herhen til mig” (2 Mos 19,4).
Nogle forskere har også peget på, at
”de ti ord” kommer som et svar på
den indledende bemærkning i 2 Mos
20,2:
”Jeg er Herren din Gud, som førte
dig ud af Egypten, af trællehuset” – og
at den grammatiske form, der bliver
brugt i ”budene”, enten kan oversæt-

tes som befalinger (”Du må ikke…)
eller som beskrivelser (”Du vil ikke…).
På den måde beskrives hvad Gud
forventer at se hos de mennesker, der
accepterer den kendsgerning, at Gud
har befriet dem fra deres slaveri. Det
drejer sig altså ikke om begrænsende
krav, men om forventninger til en passende reaktion på befrielsen.
”De ti ord er ikke befalinger, ej heller
er de iklædt vendinger i bydeform.
De er ganske enkelt vendinger i
indikativ, som antyder den fremtidige
handling, der forventes i kølvandet på
den indledende bemærkning: ’Jeg er
Herren din Gud, som førte dig ud af
Egypten’ – hvorfor ’du må ikke have
andre guder end mig’” (Anchor Bible
Dictionary, I:1184).
Sinai pagten indeholdt regler
omkring forskellige ydre handlinger,
der mest havde med helligdommen
at gøre – bl.a. omskærelsen. Disse
handlinger havde imidlertid aldrig
til hensigt at skulle være et mål i sig
selv. De var blot et ydre tegn på en
indre holdning. Dette fremgår klart
af tekster som 5 Mos 10,16, hvor Gud
om omskærelsen siger: ”Omskær
derfor jeres hjertes forhud, og gør ikke
længere nakken stiv”. Dette forklares
yderligere af Moses, når han siger:
”Herren din Gud vil omskære dit
og dine efterkommeres hjerte, så
du elsker Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl, for at du må
leve” (5 Mos 30,6).
En lignende holistisk indføring
findes, når det gælder sabbatten, men
den må vente til, vi bringer den sidste
artikel i serien i Aktive Seniorer nr. 2 –
2013.
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Invitation til
danske seniorer!
Sommeren 2013 kommer igen til at byde på mulighed for gensynsglæde, naturoplevelser
og åndelig inspiration til norske og danske seniorer.
Af: Walder Hartmann Foto: Arkiv, Visitdenmark

D

eltagerne i seniorstævnet på
Hotel Sundvolden i 2012 fik alt
dette og mere til, i så høj grad, at mere
end 150 allerede har tilkendegivet,
at de gerne vil sikre sig en plads på
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Skarrildhus i 2013 – og en hel del flere
har bebudet, at de også agter at gøre
det samme.
Desværre kan Skarrildhus ikke
rumme flere end 135 personer, hvorfor

bestyrelsen for seniorarbejdet i Danmark har været i tænkeboks og nu
derfor er glade for at kunne tilbyde op
til 260 seniorer denne mulighed, idet
vi planlægger to sådanne stævner.

Stævne 1 : 9. – 14. juli 2013

Stævne 2 : 6. – 11. august 2013

Tema: Korsets dårskab og Guds visdom
Gæstetaler: Carl-David Andreasen

Tema: Kærlighedens dimensioner
Gæstetaler: Walder Hartmann

(CDA er præst v. Adventkirken i Roskilde. Han har
mange års erfaring, som leder og som menighedspastor, og er kendt for sin evne til at formidle
Bibelens budskaber, så de bliver relevante for
nutidsmennesker. Han er i øvrigt lillebror til rektor
ved Andrews University, Niels-Erik Andreasen,
der tre gange tidligere har deltaget i vore danske
seniorstævner).

(WH var i sin aktive periode ungdomspræst, ungdomsleder, skolepræst og redaktør. Nu bruger han
sin seniortilværelse på diverse frivillige opgaver
både indenfor og udenfor Adventistkirken.)

Hver formiddag er der desuden mulighed for at
deltage i flg. seminarer/værkstedsgrupper:
• Hverdagskristendom v. Bent Nielsen
• Menneskeskæbner i salmebogen
v. Walder Hartmann
• IT for seniorer		
• Fra sindets krinkelkroge

Planlægning
Idet vi stadig arbejder med at
planlægge seminarer og værkstedsgrupper, kan der forekomme enkelte
ændringer i forhold til ovennævnte.

Også ved dette stævne er der arrangeret
seminarer/værkstedsgrupper:
• Hverdagskristendom v. Bent Nielsen
• Pas godt på dig selv v. erfarne terapeuter
• Hent inspiration i en IT verden
•	Vindue mod verden m. besøg fra andre kirkelige organisationer: Bibelselskab, KLF,
Kirke & Medier etc.

Ved begge stævner arrangeres
aftenunderholdning m. megen sang
og musik – og der bliver mulighed for
at deltage i 2 udflugter:

Begge stævner foregår på Konferencecenteret Skarrildhus – ca 14 km fra
Herning og koster kr. 2.900 pr. person.
Udflugterne betales separat og koster
kr. 100–150.
Vi kan ikke love solskin hver dag,
men stemning og god, hjemmelavet
mad, tilberedt af årstidens bedste
råvarer, det kan vi garantere, også når
det gælder de vegetariske menuer.

1.	Vesterhavstur m. besøg ved
Sandskulpturfestival 2013 i Søndervig
2.	Natur, kultur og park-tur i Hosekræmmernes fodspor.

Enhver er naturligvis velkommen til at
deltage i begge stævner, men hvis du
allerede har tilmeldt dig stævne I og
nu føler dig mere tiltrukket af stævne
II, bedes du forny din tilmelding

snarest. Dette gælder også de, der
endnu ikke har tilmeldt sig og som vil
sikre sig en plads ved stævne II, hvor
du også er velkommen til at indbyde
venner udenfor Adventistkirken til at
deltage.
Tilmelding kan ske hos:
Bent Nielsen – tlf. 65 90 25 70
E-mail: elseogbent@hotmail.com
eller:
Birthe Bayer – tlf. 75 89 61 95
e-mail: birthe.else.bayer@gmail.com
På hjerteligt gensyn ved sommerens
seniorstævner.
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Os i
Missionsopgaven
i 2013 i tørre tal
1. 	Verdens befolkning er 7, 1 milliarder. Af disse er 5,2 milliarder
over 15 års alderen, og 940 millioner er analfabeter.
2. 	Religiøst inddelt er der er 2,4
milliarder kristne, 1,6 milliarder
muslimer, medens 3,1 milliarder tilhører en næsten talløs
mængde af andre religioner.
3. 	Halvdelen af alle kristne er
romersk Katolske (1,2 milliarder), hvilket betyder, at der er
flere muslimer end katolikker i
verden.
4. 	De kristne er opdelt i 44.000
forskellige trossamfund og
sekter. De tilbeder i 4,629 millioner kirker og menigheder, og
betjenes af 12 millioner præster
og andet lønnet personale.
5. 	Af de 4,8 milliarder ikke kristne
i verden står fremmedmissionerne (menneskeligt set) magtesløse overfor 2,1 milliarder, der
lever i utilgængelige områder og
under regeringer som nægter
kristne missionærer adgang.
6. 	Verdensstatistikken røber at
én tredjedel af befolkningen
er kristne, én anden tredjedel
kan nås af kristne missionærer,
medens den sidste tredjedel er
udenfor evangeliets rækkevidde.

14

Nr. 1

Januar 2013

ellem
Nyheder og Observationer
for Adventister (NOA)
– er et nyhedsbrev, der udsendes som e-mail med regelmæssige mellemrum. Det er udvalgte nyheder fra både den religiøse – og adventist
verdenen udenfor Skandinavien, som er oversat til dansk (sommetider
med kommentarer), og den er gratis.
Hvis du har selv har en e-mail adresse eller har kontakt med én der
har send blot adressen til borge.schantz@turbopost.dk og du vil blive
føjet til listen af modtagere.
Statistikerne på denne og følgende side er kompileret af Børge Schantz
og har været præsenteret i NOA.

Sverre Valen tildelt norsk korpris
Den norske dirigent, Sverre Valen, der også er godt kendt i danske
adventistkredse, modtog søndag den 6. januar Korprisen 2012 fra
Norges Korforbund. Han modtager prisen for sit brændende engagement for vokalmusik, hvor han har været med til at sætte Norge på
verdenskortet.
Korforbundets repræsentanter dukkede nærmest uanmeldt op ved
Adventsangernes korøvelse den pågældende søndag, hvor overrækkelsen af en litografi sammen med en check på 25.000 kr., blev
begrundet med: ”Sverre Valen har stået for en kvalitet, der har løftet
hele kor-Norge”. Begrundelsen nævnte også Valens arbejde med
Valen-koret, Sandefjord jentekor og Valens Solist-ensemble, et arbejde
han tidligere har vundet flere priser for.
Sverre Valen, der er 87 år gammel, leder stadig Adventsangerne, der
er Adventistkirkens repræ-sentationskor i Norge.
Valen var meget taknemmelig for udmærkelsen. ”Dette er helt
fantastisk, sagde den entusiastiske dirigent og citerede digtet ”Syng” af
Bjørnstjerne Bjørnson:
Syng når du alene går!
Syng, når fler skal sammen bindes!
Uden sang er ingen vår,
og i sang den siden mindes.
Syng dig sammen med dit folk,
gennem det med hele Norden!
Bliv så siden selv en tolk
for den tro, som din er vorden!
Og igen: Syng når du alene går. Syng!

’Dagens ord’ nomineret til europæisk pris
Europas største prisfest for tv-, radio-,
og online-producenter – Prix Europa
– blev for nylig holdt i Berlin, og her
var ’Dagens ord’ med i kampen om
prisen for årets bedste tværmedielle
online-produkt.
Med ’Dagens ord’, som bliver produceret af Danmarks Radio i samarbejde
med Folkekirken, har danskerne
hver dag mulighed for at høre og se
præster fortolke dagens tekst, høre
og læse dagens salme, få dagens
velsignelser og læse og skrive en bøn
eller læse andres bønner. Dagens
ord findes på dr.dk og folkekirken.dk,
på Facebook og det kan hentes som
applikation til smartphones.
’Dagens ord’ er udsprunget af et
ønske om at formidle den kristne
kulturarv i et moderne, levende og
personligt formsprog. Med tilstedeværelsen på de digitale platforme har
brugerne nem adgang til at få tankevækkende input i hverdagen og finde
inspiration i den kristne kulturarv.
Særligt henvender ’Dagens ord’ sig
til den yngre målgruppe, der gerne

vil have den kristne dimension med
i hverdagen, men som i mindre grad
gør brug af DRs tilbud af programmer,
der dækker tros- og eksistensstoffet
på tv og radio. Men også for seniorer
indeholder ’Dagens Ord’ værdifuld
inspiration.
Et nyt tiltag, som bliver lanceret senere på året, er ’Mit Dagens ord’, som
er en række videoklip, hvor bibelske
citater fortolkes. Her er det
dog ikke præster, men
almindelige unge, som
fortæller, hvad dagens
bibelord siger dem, og
hvad de kan bruge det
til i deres hverdag.
Optagelserne til ’Mit
Dagens ord’ er lavet
på dette års Roskilde
Festival og Smukfest
i Skanderborg, hvor
unge festivaldeltagere gav deres
fortolkninger.
Se filmen om
Dagens ord her

eller få Dagens ord og information
om initiativet ved at klikke dig ind
på http://www.dr.dk/Tro/dagensord/
index.htm, http://www.folkekirken.dk/
dagensord eller Facebook-siden http://
www.facebook.com/pages/Dagensord/300900516601019.

Adventisterne i det store billede
•	Adventisterne har 18 millioner medlemmer i 209 af verdens 232 lande, fordelt på 71.000 menigheder og
65.000 grupper. Der rapporteres 141.000 sabbatskoler med 20 millioner medlemmer.
•

221.000 er ansat i samfundets tjeneste (i prædike, sundheds og skole o.a arbejde).

•	Der er én syvende dags adventist for hvor 394 indbyggere i verden. Adventisterne udgør 0,25% af
verdens befolkning, og 0.75% af verdens kristne.
•	Der er flere adventister i verden end jøder, som tæller 14 millioner. Det lutherske kirkesamfund på
74 millioner er fire gange større end Adventistkirken.
•	Dette betyder at ud af 400 verdensborgere er der én syvende dags adventist, og én af 130 kristne er
adventist.
•	I Danmark er der er én adventist for hver 2200 statsborgere eller 0.05% af befolkningen, mens Norge
har 0,1% (en sda for hver 1000) og Sverige har 0.03% (en sda for hver 3400).
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En pottemager
tekst: Nis Petersen
(udgivet første gang i 1926)
En pottemager kender den sødmetunge gru
ved dag på dag at fylde
lervaser på en hylde
for nået til dens ende
vemodigt at erkende,
at de, der blev ham kærest,
var de, som gik itu.
Det er en mors erfaring, det er en digters kår:
at skabe drøm til live
i leret på en skive
for sukkende at finde,
når nattens tid er inde,
at drømmene var skønnest
om det, der gik i skår.

Årets aktiviteter
Der er endnu ikke sat dato på årets aktiviteter, men de vil fremgå af næste nummer af Aktive Seniorer.
Vi vil stadig gerne arrangere seniordage i forskellige menigheder, men i stedet for at invitere os selv, vil vi gerne
gæste menigheder, der ønsker at samarbejde med os om specielle dage. Vi glæder os til at høre fra sådanne
menigheder. Blot ring til Walder Hartmann og aftal tid.

