Himrnelfarten
I en sky forsvandt Flerren Jesus for disciplenes ojne ind i
Guds verden, Ap. G. 1,9. Himmelfarten var Faderens svar
pi Sonnens bon:
Fader! herliggor du mig hos dig
"Og nu
selv med den herlighed, jeg havde hos dig, for verden blev
til", Johs. 77,5. Si er cirklen sluttet:
udgik fra Fa"Jeg
deren og er kommet til verden, jeg forlader verden igen og
gir til Faderen.., Johs. 76,28. Da er sejren vundet. Og lrg
merke til: Sin sejr har Kristus overladt os: r'Jeg lever, og
I skal leve.., Johs. 14,79.
han loftede sine hrnder og velsignede dem...Det var
"Og
det sidste disciplene si af Jesus. Pi samme mide skal han
komme igen. Ap. G. 1,11. >>S€r
i skyerne kommer han, og
alles ojne skal se ham, ogsi deres, som har gennemstunget
ham.,, Johs. Lb. 1,7.
Er du i helligdommen og priser Gud? v. 53. Da skal du
en gang msde den korsfrstede og genopstandne Frelser i
luften, og s& skal du altid vare sammen med Flerren. 1. Tes.
4,15-79.
Nogleord: I skal vere vidner om deile.
l . J o h s .l , l - l 0
Onsdag den 17. april
Vi var selv til stede
Tre gange vender Johannes tilbage til ,det vi'dunderlige, at
han og de andre apostle havde yx,ret vidner til Guds ibenbaring. Vi hsrte Jesus, vi s& ham, ja, vi kunne tage ham i
hinden og sige: goddag! Det er altsi ikke ,digt og fantasi,
Johannes nu vil fortrlle sine lrsere.
Det livets ord, Johannes forkynder, er Jesus. Ogsi i Johannes-evangeliets indledning kaldes Jesus Ordet. Som vi
bruger ord til at fortalle, hvad der bor i os, siledes bruger
Gud Ordet : Jesus til at fortrlle, hvad der bor i ham.
At Jesus ogsi kaldes livet hanger sammen med, at han -
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og han alene - kan skrnke det evige liv. Det kan jo kun
den, der har liv i sig selv, og det har Jesus (Johs. 5,26).
Nir der ellers her i 1. Johs. tales om livet og det evige liv,
si er det noget, der begynder her pi jorden, og som skal
fortsrtte pi 'den anden side af dsden.
Efter sammenfatningen i v. 5 af Jesu budskab: Gud er
lys, d. v. s. god og hellig, advares vi i v. 6,8 og 10 mod tre
vranglrrdom,me.
Vers 6: Vi lyver, dersom v,i siger, at vi har frllesskab
med Gud, uden at det fir praktiske konsekvenser p3. vort
hverdagsliv.
Vers 8: Vi bedrager os selv, dersom vi ror, vi er syndfri.
Vers 10: Yi'gar Gud til en logner, ,dersom vi hrvder, vi
,ikke har syndet.
Men omvendt: Lever vi efter Guds vilje - i lyset - og
bekender vore synder, da tilgiver Gud dem for Jesu skyld.
Jesu blod renser fra al synd
.|8.
Torsdag den
april
l . J o h s .2 ,1 -11
For at I ikke skal synde
Alt kan ,misforst&s - ogsi det, Johannes havde skrevet i
kap. 1 om synden. Meningen var naturligvis ikke, at si kan
kristne 'bare synde los. Men fsr Johannes gar det helt klart
for sine lrsere, hvad han mener med
"for at I ikke skal
synde.,, viser han dem, hvad Jesus nu er, og hvad han engang gjorde.
Vers 1: Han er vor talsmand - advokat - hos Gud.
Vers 2: Grunden til, at Jesus kan tale vor sag nu, er, at
han engang sonede hele verdens synd - ogs8.vor!
De to forste vers danner altsi grundlaget for de folgende
formaninger. Den, der i sandhed siger: Jeg kender Gud
(t. 4), jeg bliver i livssamfund med Kristus (rr. 6), og jeg er
i lyset (n. 9), kan ,ikke leve, som om intet var hrndt. Nej,
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han holder Guds bud, lever i overensstemmelsemed Guds
vilje og har Jesus som sit forbillede.
Den, der kender Jesus som forsoner, er skyldig at vandre,
som Jesus vandrede! (". 6). Selv om ingen bliver 'kristen
ved at leve efter Kristi forbillede, siges den kristne alligevel at vrre skyldig at vandre, som Jesus gjorde. Den side
af evangeliet glemmer vi vist ofte!
Hvad Johannes isrr trnker p3., er vort forhold til trosfcllen. Elsker jeg ham ikke, hader jeg ham. Nogen mellemting gives ikke. Hvilket nok kan fi det til at rysre i 6n!
Men det er ikke et nyt pihit af Johannes (v. 7). Det er,
hvad der altid har hsrt med til det apostoliske vidnesbyrd
- og det gik tilbage til Jesus I sin fylde blev kerligheden
ibenbaret af ham - derfor eldet ogsi et nyt bud (". 8).
Den, der elsker, er i lyset. Den, der hader, er i msrket.
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Fredagden
l . J o h s .2 ,1 2-17
april
Elsk ikke verden!
Inden Johannessrtter ind med den vigtige advarsel i v. 15:
Elsk ikke verden, opmuntrer han sine lrsere. FIan viser
dem, hvilke privilegier de ejer: De har syndernes forladelse. Den kender den evige Gud. Og de har sejret over den
Onde. Kan dette ogsi siges om ,os - og det kan det jo hvad kan vi si onske os mere?
Det er ikke let at afgare, om Johannes i v. 72-14 trnker
p5. en kristen familie (born, unge og rldre) eller p3" bar
nene : kserne, so,m s5.deles op i 2 grupper: 1) de erfarne
kristne, og 2) de nyomvendte. Helt afgorende er det imidlertid, at vi ser, at vor eneste styrke som kristne er, at
Guds ord bliver i os og gor sin virkning rned os (v. 1a).
Og si kommer formaningen: Elsk ikke verden! Hvorfor?
Fordi verdens begx,r, havesyge og praleri skal forgi. Verdens trnke- og handlemide skal den kristne afholde sig fra.
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Enten elsker man Gud - eller ogsi elsker man verden. Neutralitet gives altsi heller ikke her. Men lige si starkt som
det her siges, at vi ikke mi elske verden, lige si sterkt
hedder det i 4,9, at Gud sendte sin Szn til verden, og dermed sonede verdens synd (2,2). Jesu komme er siledes bide u,dtryk for Guds vrede over synden - verden - og hans
krrlighed til syndere, som ogsi kan kaldes verden. Siledes
skal ogsi vort forhold til verden v&re.
Elsk ikke verden! Og samtidig: Mod verden med den guddommelige kerlighed!
Lordag den 20. april
l. Johs.2,18-29
Nu er det de sidste tider
Enhver, der fornrgter Jesus, er en antikrist! Dem var der
rnange af pi Jesu tid, og de er ikke blevet f.xrre idag. Antikristerne er forlsbere for endetidens store Antikrist.
Det forfrrdelige var, at disse modstandere af Jesus selv
troede at y&,re Guds barn. Engang kom de i menigheden de var dobt og havde del i den sande mo, men faldt fra
(v. 19). Og si skiller disse modstandere sig ud, men skaber
forvirring i menigheden ved at f.orne,gte, at mennesket
Jesus var Messias, Guds Son. Vort syn pi Jesus er altsi
ikke ligegyldigt. Lx,rer vi falsk om ham, lxrer vi falsk om
og mister derved frllesskabet med Gud (v. 22). Derfor opfordrer Johannes os til at blive ved det gamle budskab om
Jesus. Si har vi fallesskab med Jesus og Gud, og det fwer
det evige liv med sig (v. 25). Vi skal i si fald ikke kastes
bort fra Jesus,nir han kommer igen (v. 28). I kampen mod
vranglrrerne (: antikristerne) stir de kristne hel'digvis ikke
alene. Vi har en salvelse (v. 20 og 27), d. v. s. vi har fiet
Hellig&nden. Nir vranglererne kommer med deres nye pifund om, at mennesket Jesus ikke er Guds son, skal Helliginden lare os sandt om Jesus.
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Helliginden kan aldr.iglere falsk om Jesus.Helliginden
er jo sandhedensind, som minder os om og klargor alt,
hvad Jesushar sagt og gjort. (Johs. 14,26).Dermed herliggoresJesus!Hvilken frimodighed det skulle give os: Enhver
der er - og bliver - i Kristus, har HelligS.nden,som skal
hjelpe os i kampen mod dem, der vil fore os vild.
lBlivi ham!
Sa n d a gd e n 2' 1.apr il

l. Johs.3,1-10

Se, hvor slor en karlighed!
Det nodvendige forspil til de vanskelige or'd om, at en kristen ikke gor synd, ilike synder, ja, ikke kan synde (v. a-10)
harer vi i v. 1-3: Det er alene Guds kerligheds skyld, at vi
mi kaldes - og i sandhed er - Guds barn. At have den alm€gtige og suver€ne Gud til sin far, er vel det storste et
menneske kan opni pi denne jord. Men s5"knge vi lever
pi jorden, tror vi. Engang, nir K.ristus kornmer igen, skal
vi ikke lxngere tro ham, si skal vi se ham, som han er. Med
dette hib for aje, skal man rense sig selv (v. 3) d. v. s. leve
i retfrrdigheden.
Og si kommer det, vi foler som en stor vanskelighed. I
kap. 1 'harte vi om, at alle - ogsi de kristne - synder og
tr€nger til tilgivelse. Her siges der nu, at kristne ikke synder. Heraf kan sluttes, at'der ikke i kap. 3 kan vere tale
om en syndfrihedslere, altsi at vi pi denne jord kan blive
syndfri.
Hvad trnkes der da pV? Ja, situationen er jo den, at
vranglx,rerne har tilsidesat de etiske bud og budet om broderkrrligheden. Til s8danne, som nok kalder sig
"Guds
bsrn,, (jfr. v. 3), men ikke er det, kan det ikke lyde kraftigt nok: Eftersom Kristus kampede imod og borttog synden, kan I ikke have noget ,med den at gare (v. 5). Ligegyl,digheden med synden rqbede leserne. V. 4-10 er ord til
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dem af os, der synder pi niden, dem, der slir sig til ro
med, at ens kristne liv alligevel ikke ,kan ,bl,ive bedre, sE
lrnge vi har et kod. En s5.danresignation er farlig. Helliginden er da ogs5.en frigorende rmagt. Men v. 4-10 er ikke
ord til dem, der tror, at de selv af egne krcfter kan leve et
syndfrit liv, og heller ikke til dem, der er ved at bukhe
under ,for synden. Sidanne skal henvises til 2,2 og 4,9. Og
det alene!
Enhver, der bliver i ham, synder ikke.
Mandag den 22. april
l. Johs.3,11-24
Fra doden ril livet
Kendetegnet p5', at vr er gl,et over fra dsden til liver, er,
at vi elsker hinanden. Arsagen er Jesu blod, men kendetegnet karligheden! Flermed sigtes der iser til broderkarligheden, men i den kristne broderkrrlighed ligger krrligheden til alle mennesker.
Hadet mn vi lade andre om - verden nemlig! Ja, den
vasrste gudsbespotter skal ikke msdes af os med had, men
derimod med en opsogende krrlighed.
Dem, der ikke lever i kalighed, men tilsidesetter den,
er som Kain. Vranglarerne - Kain - Djavelen (jfr. v. 9)
har'hadet, og kan ikke ander end hade Guds born. Det skal
vi simend ikke undre os over. De lever jo i doden og forbliver der. Guds born - A,bel - Krisrus, har kerlighed. Og
dermed har de det evige liv.
Lrg ,rna1fte til, hvorledes vi finder ud af, hvad sand kristen krrlighed er. Vi ser pi Jesu frivillige offer (v. 16).
Men for at vi ikke bare skal tro, at krrligheden skal oves,
nir der krrves srore ofre, kommer Johannes med et eksempel i v. 12: Kender du en, der lider nad - si hjelp ham da!
Giv ham at spise!
Selv om vi alligevel falder i synd, og vor samvittighed
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da anklager os, si er Gud dog starrc end vor samvittighed
og v,ore fslelser. Han er altid stor i sin n&,demod dem, der
soger tilgivelse (v. 1,9-20). Og si kan vi bede - og han har
lovet at hsrel
Budet, vi skal holde, sammenfattes i v. 23-24: Det er at
tro pi Kristus og leve i karligheden. Det at tro og elske er
en gave af Anden, lige si vel som visheden om at G'r.rdbliver i os, ogs8.er Helligindens gave.
Den, som har iordisk gods

Tirsdagden 23. april
L Johs.4,1-12
Prov Snderne!
Ikke enhver, der siger noget om Jesus,har SandhedensAnd.
Lagnprofeterne (". 1) : antikristerne (2,22) : 'modstanderne har naturligvis talt meget om Jesus,rmen de talte p&
en forkert m8.de, som vildforte mennesker.
Kun 'den, der fastholder enheden af, at mennesket Jesus
er Kristus, Guds salvede, kommet fra Gud, kun det menneske er af Gud. Forkynder man bare, at Jesuser et stort menneske, er man af Antikrist. Og det er man &,benbart ogsE,
dersom man ikke tager hans menneskelighed alvorligt. Han
er jo Gudsmennesket, menneske og Gud i 6n person, hvor
vanskeligt det end er for os at forsti og udtrykke i ord.
De, der nok taler om Jesus, men pi en forkert mide,
er af verden. I v. 7-72 vender Johannes atter tilbage til sit
favorittema: den indbyrdes karlighed, som der nok af os
alle kan tales store ord om, men som vi alle har si svrrt
ved at realisere.
At Gud elkarlighed, og at Guds kerlighed har vist sig i
Jesus,begrunder, at vi skal elske hverandre (v. 11). Vi opfordres til at els,kehverandre, fordi Gtrd har els'ket os forst.
Men, s,om Gud ikke elsker 'med ord, men i gerning -
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lled at lade Jesusds for os - si skal vi heller ikke blot elske med ord.
I Kristus har vi madt Guds krrlighed, og i livssamfund
med ham msder vi hinandenmed krrlighed.
Gud er kerlighed (v. S). Mange siger: Kerlighed er Gud,
og la'der si alt, hvad man har lyst til gi ind under kerlighedensbetegnelse.
Dette er som regel skjult egoisme.
Gud er karlighed. Det har han kraftigsrvist i Jesus.
Onsdag den 24. april
Kerlighedens hoidepunkt

1. Johs.4,13-21

Ved tro pi Jesuser vi i Gud, og Gud er i os. Det ved vi,
fordi Gud har givet os Helliginden (v. 13). Som kristne
tror vi jo plt den treenigeGud.
Flerefter vidner Johannesom Jesussom verdensfrelser.
Og han vil understrege,at vi, nir vi er kommet til tro pi
ham - n8,r han er blevet aor f.relser- ogsi bekenderdet.
Tro og bekendelsehsrer noje sammen,ja, det, at vi bekender Jesussom vor frelser, er jo kort og godt det ydre udtryk for, at vi er kommet til tro pi ham.
Hvad folger nu af, at Gud er kerlighed? Og vi bliver i
dennekarlighed? Si har vi frimodighed pi dommensdag!
(v. l7). Vi har da intet at frygte - intet!
Den karlighed, Gud elskerJesusmed i Himmelen, elsker
han ogs&os med, mens vi er pi dennejord. (v. 17 b). Og
den dag, vi skal sti ansigt til ansigt,medGud, er det ikke
anderledes.For den, der er omsluttet af.Guds krdighed pi
jorden, skal ogs&vrre det pi dommensdag. Hvilket evangelium til os! Det er krrlighedens hojdepunkt! Men denne
herlige nyhed gives os ikke f ordi vi elsker ham. Nej, farst
elskedehan os, den gang vi ikke elskedeham. Nu elslcer
vi, fordi ban elskedeos fsrst (v. 19).
Det er magtpiliggende for Johannesat fi understreget,
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at vor karlighed til Gud ikke skal gi hen og blive romantik og tomme ord (v. 20).
Den, der elsker Gud, elskersin broder.
Torsdagden 25. april
Kerlighedenog lroen

l . J o h s .5 ,1 - 12

Et af de l;dtryk, vi flere gange mader i 1. Johs., er, at de
kristne er f.sdt af Gud (v. 1). Hermed angives, at vi har
fiet Gud til vor Far, og samtidig er vi med de andre kristn6 sat ind i en ny familie, hvis kendetegn er, at familien er
elsket af Gud, og familiemedlemmerne gensidigt elsker
hverandre. De andre er jo ens ,rsoskende...
Som si ofte far i dette brev bet'oner Johannes, at det at
tro pi Jesus og leve et liv efter Guds vilje er en enhed.
Selv om det er rigtigt, xt ,m,oral ikke er kristendom, kan
moral og kristendo,m dog al'drig skilles. Derfor er det helt
forkert, n&r nogle hevder, at kristendom ikke har noget
med moral at, gore.
Kun den tro, som griber om Jesus som Guds Son, kan
overvinde den gudfjendske verden (v. a-5). Den sande rro
flr sin kraft ved at rette sit blik mod Guds Son, som ved
sin korsdad sonede vore synder. FIer viste Gud jo, hvor god
han er.
Hvad er det for 3 vidner, der omtales i v. 6-8? 1) Vandet er Jesu dib (Mark. 1,11: >Du er min son den elskede,
i dig har jeg velbehag. 2) Blodet er Jesu dod, og 3) Anden
er Helliginden.
I sin dib gir Jesus pi stedf'ortredende mide ind i vor
situation. Det samme Bsr han ved sin dsd. D6r tager han
vor straf pi sig. Og Helliginden gor disse gudshandlinger
levende for vore hjerter. Den, der derfor tager imod vidnesbyrdet fra Gud, har livet. Livet her 'og nu, men ogs8
pi den anden side graven: det evige liv.

Her grlder der et enten-eller. Enten har man Sonnen Jesus- og si har man det evige liv. Eller ogsi har man ikke
Sonnen, og s5. er det den evige dod (v. 12).
Den, der har Sonnen, har livet.

Fredag den 26. april
l. Johs.5,13-21
For al I skal vide
Johannes er ved at afslutte sit brev. Mens Johannesevangeliet er skrevet for at fremkalde tro (Johs. 20,31:
"Dette
skriver jeg, for at I skal tro . . .) er dette brevs sigte at understrege,at de, der har den sande tro, har evigt liv (v. 13).
Og de, der ejer livet, har den forret, at de mi bede til deres
far, til Gud. Og vi ved, at han altid horer os.
Hvad der serligt ligger Johannes pi sinde her, er at bede
for svage kristne (v. 16). Flvis en medkristen forsynder sig,
skal jeg ikke godte mig, men tv€rtimod bede for ham. Han
og jeg er jo i skgt med hinanden: syndere, som lever af
Guds tilgivende karlighed i Jesus Kristus.
Hvad der trnkes pi med
til dodenu (v. L6-17)
"synden
er ikke helt let at af.gorc. Miske er det det fuldt gennemfsrte f.raf.ald.Men her mi vi igen minde hinanden om de to
tanker, som lsber igennem hele brevet: 1) den dybe engstelse for at synde, og 2) at vi mi komme til Jesus med al
vor synd, da han jo har sonet den (2,2).
Da Guds Son har ibenbaret os sandheden om Gud, sandhedenom os selv og sandhedenom det kristne liv, si lad os
ikke irnger leve, som om vi ikke kendte sandheden, som om
Jesus aldrig havde sagt et ord!
Og lad os hsre formaningen: Tag jer i vare for afguderne
(v. 21). Dem er der nemlig ogsi en rckke af i dag. De har
forskellige ansigter, ,men de fsrer alle bort fra Kristus.
Vi v6d, at vi er af Gud
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