
 

Mørket findes - endnu 
 

Nr. 329 – søndag den  16.01.22 – Petra van Zetten 

Udsagn:  
“Mørket i verden - uretten, sult, krig, sygdom m.m. - er et 

bevis på, at Gud ikke findes” - er det nu også sandt??! 

1. Mørket findes - men Guds lys var tiltænkt os mennesker. 
1.Mosebog 1,1-4:  
“I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og 
øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. 
Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var 
godt, og Gud skilte lyset fra mørket.” 

1. Jordens udgangspunkt er “mørke” 
2. Gud skaber LYS i mørket 
3. Gud adskiller lys og mørke (giver det hver sin plads) 

Læg mærke til, at Gud ikke fjerner mørket! 

1.Mosebog 2, 15 
Gud satte mennesket i Edens have (= frydens have; overflodens have; 
LYSETS have). Mennesket hverken kendte eller oplevede mørket, hvor Gud 
satte ham. 

2. Pga. syndefaldet ser og oplever mennesker mørket i verden. 
1.Mosebog 3, 7 
Syndefaldet åbnede menneskers øjne, så de kunne kende og se både godt 
og ondt, ligesom Gud. Med syndefaldet fulgte skam, angst, smerte, 
fordømmelse og død - og alt det andet, som hører mørket til.  

3. Mørket spredes af alle mennesker. 
Gud så, at menneskers ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og 
planlagde dagen lang, kun var ondt. Det gjorde Gud bedrøvet (1. Mos. 6, 5-6). 
Gud ved, at mennesker kun vil det onde fra ungdommen af (1. Mos.8, 21). 
Gud kalder os troløs - “synder fra moders liv.” (Es. 48, 8). 
Hvis Gud skal gøre noget ved mørket - må han gøre noget ved os. 

4. Guds frelsesplan er anderledes, end vi regner med. 
Vi forventer, at Gud vil optræde som en stærk Gud, straffer alle de “slemme”, 
fjerner vores problemer og skaber mulighed for et langt og lykkeligt liv på 
jorden. 

Hvis Gud handlede, som vi forventede, ville vi ikke kunne overleve hans 
renselsesaktion. Hvis Gud skulle fjerne alt mørke på jorden, måtte han også 
fjerne os. 

Så nej. Gud kom ikke for at redde jorden. Han kom heller ikke for at dømme 
mørket - han kom for at frelse mennesker, sådan som en far ville gøre, hvis 
han vidste at hans børn befandt sig ind i et brændende hus.  

Jesus Kristus gav sig selv hen for vores synder for at rive os ud af den 
nuværende onde verden!! (Gal.1, 4) 

5. Vi kan leve i Guds lys, selvom verden er mørk. 
1. Joh. 1, 5-10; Efeserbrevet 5, 8-12; Ap.G. 26, 18 
Gud er lys. Hvis vi ydmyger os for ham, ved at bekende vores mørke, vil han 
rense os fra alt mørke og uretfærdighed, og fylde vores indre med sit sande 
lys. Så kan vi leve som lysets børn i en mørk verden. 

6. Alt mørke vil gå til grunde. 
“Denne verden og alt, hvad den tilbyder, er på vej mod sin undergang. Men 
de, der gør Guds vilje, vil leve til evig tid!” (1.Joh.2, 17) 
Joh.Åb. 20, 10-15; Joh.Åb.21, 1-8; Joh.Åb.22, 5 
Djævelen (mørkets årsag) og alle hans tilhængere ender i en ildsø, hvor de 
pines i al evighed. Døden vil også ende der. Jord og himmel flygter og 
forsvinder, og Gud skaber en ny himmel og en ny jord, uden død, sorg, smerte 
og mørke. Der skal ikke være nat, der er ikke brug for lamper eller sollys - for 
Gud vil oplyse alt.  

 

Til samtale og bøn: 
1) Gennemgå de 6 punkter. Er der noget, som taler stærkt til dig? 
2) Kender du mennesker, som mener at Gud ikke findes, fordi der 

er så meget mørke i verden? Hvad kunne du svare dem? 
3) Forstår du Guds frelsesplan? Indser du, at Guds plan er bedre, 

end menneskers ideer? 
4) Hvad mener du om, at Gud ikke fjernede mørket direkte ved 

skabelsen. Føler du at det er “en fejl”? 
5) Har undervisningen givet dig et andet syn på livet - eller på 

Gud? Hvordan? 
6) Mærk efter, om der i jeres gruppe er behov for at åbne (mere) 

op for Guds lys i jer. Bed for jeres personlige behov. 

“Gud, som ved skabelsen befalede, at der skulle blive lys midt 
i mørket, lod nemlig sit lys skinne ind i vores hjerter, så vi 
kunne se hans herlighed, som den er åbenbaret gennem 

Jesus Kristus.” 2 Kor. 3, 19


