
Hjælpeark til søndag d. 11. november 2018, 24. søndag efter Trinitatis, Anden Tekstrække  

I salmebogen på side 1301 kan du følge med i læsningerne fra Bibelen.  

 

Denne hellige lektie skriver profeten Daniel  

(Bibelen: Daniels Bog, kap. 7, vers 9-10 + 13-14) 

Daniel havde et syn i drømme, som han skrev ned, da han 

vågnede. I synet ser han en gammel, som er et billede på 

Faderen. Frem for ham træder en menneskesøn (altså, et 

menneske), som er et billede på Jesus. Han opretter et evigt 

herredømme og et kongerige, som ikke skal forgå. I Det nye 

Testamente kaldes Jesus flere gange for menneskesøn.  

 

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til 

korintherne (Andet Korintherbrev kap. 5 vers 1-10) 

Paulus bruger billedsprog, og taler om det jordiske telt og 

det himmelske hus, som billeder på det, der er nu i vores tid 

på vores jord, og det, der skal komme engang i himmerigets 

evighed. Fordi vi har et håb om de evige boliger, kan vi leve 

på jorden og være ved godt mod. For vi lever i tro. At tro er 

at håbe på det, vi endnu ikke kan se.  

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes  

(Joh kap 5,17-29) 

Der er tre afsnit: 1) Faderen og Sønnen (Jesus) arbejder 

stadig – også på en sabbat (jødernes helligdag) – og det var 

forbudt! 2) Faderen og Sønnen har én og samme vilje: At 

gøre de døde levende. 3) Vi er alle på en måde døde, og skal 

gøres levende. Den, der hører Jesus’ ord og tror, bliver 

levende.  

I det øjeblik vi har hørt budskabet om Jesus – at han er Guds 

søn og verdens frelser – holder Jesus dom over os. Det onde 

er at afvise Jesus og ikke tro på ham.  

Daniel var en profet, som levede i 500-tallet 

før Kristus. Daniel er hovedperson i og 

forfatteren af Daniels Bog i Det Gamle 

Testamente. Daniel er kendt for historien 

om Daniel i løvekulen, hvor han blev dømt 

til at overnatte blandt løver, fordi han bad 

til Gud, selvom det var forbudt. Daniels 

profetier peger frem mod Jesus.  

Paulus skrev mange breve (latin: epistel), 

og af Det nye Testamentes 27 skrifter, er 13 

skrevet af Paulus.  

Han var apostel, og det var en person, som 

var særligt udvalgt af Jesus. Paulus 

forkyndte kristendommen for jøder men 

især også for hedninge (altså dem, der ikke 

var jøder).  

Johannes var forfatter til det fjerde 

evangelium i Det nye Testamente. Han 

brugte et meget poetisk sprog til at 

forkynde evangeliet.  

Ordet evangelium er latin og betyder: Det 

glædelige budskab.  

Det glædelige budskab er ganske enkelt, at 

Gud – som Fader, Søn og Helligånd – 

ønsker at frelse og velsigne mennesker.  

Sabbat = jødernes helligdag og hviledag – 

ligesom vores søndag 

100 års jubilæum 

I dag er det 100 år siden, at våbenhvilen blev underskrevet som afslutning på Første Verdenskrig (1914-

1918). I krigen deltog ca. 70 millioner soldater – heraf blev 9 millioner soldater dræbt, 22 millioner såret 

og 5 millioner meldt savnet. Selvom freden blev købt dyrt, varede den dog ikke evigt, ja, ikke engang i 

100 år. Men vi skal minde og fejre den fred, der trods alt blev, for fred er dog at foretrække frem for krig. 

Læs mere på bagsiden om Danmarks rolle i Første Verdenskrig. 



 

1. Verdenskrig - Danmark 
Kilde: denstoredanske.dk  

Danmark opretholdt i alle krigsårene sin neutrale stilling. Ved krigsudbruddet fandt ingen mobiliseringsted, 

men i stedet blev sikringsstyrken indkaldt; størsteparten af dens 58.000 soldater bemandede Københavns 

befæstning. Samtidig bøjede regeringen sig efter tysk pres 5.8.1914 og lod udlægge søminer i danske 

farvande med stiltiende britisk accept, skønt Danmark var folkeretligt forpligtet til at holde dem åbne.  

I løbet af krigen deltog flere end 30.000 dansksindede nordslesvigere i tysk krigstjeneste, 

idet Sønderjylland mellem Kongeåen og den nuværende grænse var under tysk herredømme 1864-1920; 

heraf mistede ca. 5000 livet. Endvidere blev 275 danske handelsskibe sænket, og i alt ca. 700 danske søfolk 

omkom. 

Den danske samfundsøkonomi blev kraftigt reguleret gennem Augustlovene 1914. Danmark opretholdt 

handel med begge krigens parter og var et blandt flere neutrale lande, der eksporterede kødkonserves til de 

tyske tropper; spekulantertjente store formuer på hastigt voksende konservesfabrikation af ofte middelmådig 

kvalitet, hvad der skaffede dem det folkelige øgenavn gullaschbaroner. 1917-18 gav en indtrådt varemangel 

anledning til den første danske udstedelse af rationeringsmærker til daglige fødevarer.  

Der opstod i disse år en betydelig social og politisk uro. Den spanske syge var en epidemi, der i krigens 

kølvand ramte Europas civilbefolkninger meget hårdt 1918-19, og som i Danmark kostede ca. 12.000 

menneskeliv, heraf mange børn og unge (se influenza). Tysklands sammenbrud i 1918 og bestemmelser 

i Versaillestraktaten 1919 muliggjorde et forløb, der via en international grænsekommission og zoneopdelte 

folkeafstemninger førte til Sønderjyllands Genforening med Danmark i 1920 og dermed til fastlæggelsen af 

den nuværende dansk-tyske grænse.  

 

 

 

 

http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Milit%c3%a6r/Milit%c3%a6rv%c3%a6sen_generelt/mobilisering
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http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/gullaschbaron
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http://denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Infektions-_og_tropesygdomme/spansk_syge
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http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Genforeningen

