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UGEN 31. OKTOBER - 6. NOVEMBER 2021

”Men pas på, at I aldrig glemmer det, I har oplevet med Gud!  
Må hans undere have gjort et dybt, uudsletteligt indtryk på  
jer, så I fortæller dem videre til jeres børn og børnebørn“  
(5 Mos 4,9;Bibelen på hverdagsdansk).

Gud respekterer vores liv. Altså bør vi også respektere vores  
oplevelser med ham.

Det fjerde kapitel i Femte Mosebog begynder med ”Og“. Dette ord 
forbinder den historiske erindring i de første tre kapitler med den 
følgende prædiken i kapitel fire. Ingen gardinpræken. Her uddeles 
der ingen møgfald for at nedgøre mennesker. Her følger der ingen 
undervisning i, hvormed man kan samle sig visdom, der kan prales 
med. I sidste ende handler det heller ikke om et folks storhed. Det 
handler om Gud selv, som den menneskekærlige Gud han er. Hans 
lov siger: Guds kærlighed er til, der findes ingen tvivl her. Gud  
ønsker, at vores liv skal lykkes. Hans undervisning er vejledningen  
til et meningsfyldt liv, som er ægte.

”Vogt dit hjerte …“ (Ordspr 4,23)

Søndag Bevar Guds Ord 5 Mos 4,1-2
Mandag Hold ørene åbne  5 Mos 4,1; 6,4-9
Tirsdag Træn hukommelse 5 Mos 4,3-4
Onsdag Sand visdom bør praktiseres 5 Mos 4,5-13
Torsdag Søg Guds godhed 5 Mos 4,29-31
Fredag Find et sikkert tilflugtssted 5 Mos 4,41-43

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

6. 6. ugeuge Pas på, at I aldrig glemmer
Femte Mosebog 4
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SØNDAG 31. OKTOBER 2021

5 Mos 4,1-2

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

47

Bevar Guds Ord

Hvor går grænsen mellem bibeludlægning og bibeludvanding?

Hvor er vi fristet til at få et bibelsk udsagn til ”at falde til føje“?

Gud har personligt henvendt sig til sit folk. ”Hans love er retfærdige 
og svarer derfor fuldstændigt til hans åbenbaring af sit væsen (v. 8) 
og har derfor ikke behov for at blive korrigeret (v. 2). Guds ord æn-
dres altid, når en person har det indtryk, at Guds opmærksomhed 
på ham/hende endnu ikke er godt nok, og at der stadig mangler 
noget. Tilføjelser og udeladelser er ikke ligegyldige handlinger, men 
afgudsdyrkelse, som det fremgår af v. 3“ (WStB, Dieter Schneider, 
Das fünfte Buch Mose, Wuppertal 1982, 64).

På reformationsdagen i dag vil vi minde hinanden om Luthers  
fire ”Soli“:

Sola scriptura: Skriften alene
Sola gratia: Nåden alene
Sola fide: Troen alene
Solus Christus: Kristus alene

Mennesker, der er forsynet med livets brød, har ikke brug for ”kost-
tilskud“. Hvad får så nogle kristne til at lede efter ”tilsætningsstof-
fer“ til Kristus?

For nogle år siden så man reklamer med bizarre billeder af en  
ørn med briller, en pingvin med vinterfrakke og en leopard med 
løbesko. Teksten til disse lød: ”Perfektion har ikke behov for ekstra-
udstyr.“
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5 Mos 4,1; 6,4-9

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion 

Hold ørene åbne

Hvorfor lægger Bibelen så megen vægt på at lytte?

Hvorfor er det somme tider vanskeligt at lytte?
  
”Aktiv lytning skal stå mellem befaling og lydig handling. Femte Mo-
sebog retter al opmærksomhed på denne proces. Lytteprocessen 
beskrives gang på gang med nye metoder: huske, gentage, fremsige 
osv. (jf. bl.a. 6, 4-9). Vers 8 viser behovet for at kunne lytte: Disse 
ord, som jeg befaler (v. 1 og 6). Det er her, det vigtige hebraiske ord 
Tora dukker op. Denne Tora er en livsskabende, kreativ kraft for 
mennesket“ (WStB s.o., 63).

I 2018 indrettede manuskriptforfatteren Christoph Busch en lytte-
kiosk i en metrostation i Hamborg. Da han anbragte plakaten med 
et stort øre og teksten ”Jeg lytter“, reagerede passagererne med: 
”Endelig er der nogen, der lytter.“ Og de forbipasserende fortæller 
triste og opmuntrende oplevelser.

”Læg dit øre på jorden, så er det andet åbent over for himlen“ 
(ukendt.)

”Hvorfor tror du Gud skabte dig med to ører og kun én mund?“
adventist.dk/faelles/blog/to-oerer-og-en-mund

MANDAG 1. NOVEMBER 2021
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 5 Mos 4,3-4

 
 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Træn hukommelsen

Hvilke konsekvenser har troskab og utroskab imod Gud?

I hvor høj grad hjælper afskrækkende eksempler?

”Israelitterne bor i umiddelbar nærhed af moabitterne. Dette fører 
til seksuelle kontakter og deltagelse i den moabitiske kult. Folkets 
ledere blev særligt hårdt straffet som de ansvarlige (jf. 2 Sam 21,6.9) 
... Tilbedelsen af Baal-Peor er knyttet til bjerget Peor fra Fjerde  
Mosebog 23,28. Israel overgiver sig selv til moabitternes ødelæg-
gende indflydelse“ (SEB 200). Kort tid forinden havde Gud netop 
forhindret moabitternes farlige og magiske bagholdsangreb mod 
folket. Her menes den tilstræbte og mislykkede forbandelse af isra-
elitterne ved Bileam (4 Mos 24).

Formålet med opretholdelsen af en såkaldt ”erindringskultur“ er  
at tilskynde den enkelte og samfundet til at beskæftige sig med 
deres fortid og historie, f.eks. når det drejer sig om bearbejdelsen 
af forholdet mellem den danske befolkning og flygtningene efter 
anden verdenskrig og i den aktuelle situation eller forholdet til de 
grønlandske børn. Bibelen samler også historiske beretninger for  
at skabe et fremtidsperspektiv ved at se tilbage på fortiden.

”Vi lærer af historien, at vi intet lærer af historien“ (Mahatma Gandhi).

Hvor bør jeg som borger modbevise dette, og hvor bør vi som  
kirke gøre det?

TIRSDAG 2. NOVEMBER 2021
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 5 Mos 4,5-13

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

 

Sand visdom bør praktiseres

Hvilke opfordringer i dette afsnit viser vejen til at opleve og  
bevare Guds visdom?

Hvilken bibeltekst har givet mig livsglæde?

Før israelitterne drog ind i landet, der var lovet dem, præsenterede 
Moses dem for Guds bud og retsregler. Lydighed overfor Gud ”er 
ikke en flugt fra verden, tværtimod: ifølge gammeltestamentlig 
sprogbrug er visdom og indsigt ikke abstrakt-filosofiske tanker, men 
evner til at klare verden og livet ... Andre folkeslag kommer til den 
konklusion, at der ligger en livsformende og livsændrende kraft 
i Guds bud. Der kommer lydighedens missionære kraft til syne“ 
(WStB, s.o., 65).

Aktiv lytning til Guds ord bør udmønte sig i handling. På denne 
måde bliver den lyttende til den, der adlyder, og den, der adlyder, 
bliver til et vidne. Guds visdom overbeviser også religiøst ”umusi-
kalske“ mennesker, fordi den har magten til at beskytte mod blænd-
værk. Økonomihistorikeren Jürgen Kuczynski overraskede alle med 
sin erklæring: ”Hvis vi kommunister havde overholdt det første bud, 
ville stalinismen aldrig have eksisteret.“ Desværre kom denne er-
kendelse for sent. Men sand visdom kan også komme til tiden.

Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!
(Adventistkirkens salmebog, 48)

ONSDAG 3. NOVEMBER 2021
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 5 Mos 4,29-31

 Forståelse
 

 Anvendelse
 

 Refleksion

 

Søg Guds godhed

Hvorfor er vi sikre på at være et barn af Gud?

I hvilken situation har jeg oplevet Guds barmhjertighed?

Vejen til at omvende sig til Gud står åben. Dette gentages ved alle 
højdepunkter i Femte Mosebog. Hvad menes der præcist med 
denne omvendelse? Det handler sandsynligvis om en indre proces 
og slet ikke om genoptagelse af korrekte religiøse ritualer. Herrens 
ord om at søge og lade sig finde findes også i Es 55,6. Jer 29,13 taler 
også om ”hele jeres hjerte“. Den barmhjertige Gud holder døren 
åben for, at vi kan vende tilbage.

”Om muligt, foretag en u-vending!“ Ligesom den venlige stemme fra 
GPS’en vil Gud igen og igen tale til os og sætte os på “sporet“: “... og 
ved [du] ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse?“ (Rom 2,4). 
Hvor burde sindelagsændringen begynde hos mig? Kan jeg se Guds 
godhed i kaldet til omvendelse?

Guds barmhjertighed tåler ingen halvhjertethed.

”Det, som du gør, gør det fuldt og helt, og ikke stykkevis og delt“  
(lettere omskrevet fra en poesibog).

TORSDAG 4. NOVEMBER 2021
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5 Mos 4,41-43

 Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Find et sikkert tilflugtssted 

Hvordan kan min menighed være et sikkert tilflugtssted eller 
blive det?

Gud lod Israel udpege seks tilflugtsbyer (4 Mos 35,13-15). Disse ste-
der blev helliget ( Jos 20,7). Dette skulle minde om den gamle skik, at 
enhver helligdom var et fristed (2 Mos 21,13-14). Kristus er det sande 
fristed. Han frelser alle, der søger tilflugt i hans barmhjertighed.

”Du er mit tilflugtssted. Jeg skjuler mig i din hånd, for du, Herre,  
beskytter mig. Hvis angst skulle falde over mig, stoler jeg på dig“ 
(Gitta Leuschner, sanger, youtube.com/watch?v=mw1L7KYHFkc).

Guds barmhjertighed er energikilden til et lykkeligt liv.

FREDAG 5. NOVEMBER 2021

http://youtube.com/watch?v=mw1L7KYHFkc
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Spørgsmål til drøftelse

”Forældre pas (på) jeres børn!“ (Graffititekst)

Hvad antydes der i denne tekst?

Hvor er det aktuelt på en særlig måde at give agt på børnene?

  5 Mos 4,1-2
”Perfektion har ikke behov for ekstraudstyr.“

Hvad kan vi takke Reformationen for? 

Hvordan kan vi vise, at vi er Reformationens arvinger?

”Ideologer og sekterere har ingen ører“ (H. U. Bänziger).

Hvordan udmøntes ”aktiv lytning“?

  5 Mos 4,3-4
”Vi lærer af historien, at vi intet lærer af historien“ (Mahatma Gandhi).

Hvornår åbner tilbageblikket til fortiden et fremtidsperspektiv?

Hvad bør vi som kirke lære af fortiden?

  5 Mos 4,5-13
”Hvor forstanden råder, er det let at adlyde“ (Theodor Fontane).

Hvilken af Guds anvisninger har hjulpet til at finde løsninger i  
vores liv?

  5 Mos 4,41-43
”Enhver helligdom er et tilflugtssted.“

Hvordan kan vi bidrage til, at vores menighed er eller bliver et 
tilflugtssted?

DIALOG TIL SABBATTEN 6. NOVEMBER 2021


