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UGEN 7.-13. NOVEMBER 2021

”Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdig-
hed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte“ (Gal 2,21).

Israels historie viser, hvordan Gud omgås lov og nåde.

Når man beskæftiger sig med fremmede kulturer, ved man, at andre 
lande har andre skikke. Det ses ikke kun i måden, man hilser på, 
eller i den måde, man holder bordskik. Der kan også være tydelig 
forskel på mad og drikke, men også på, hvordan man tackler fejl og 
skyld. Hvor det i nogle lande er helt almindeligt at tale åbent om 
begåede fejl og konfrontere hinanden med dem, anses det i andre 
kulturer for at være ganske utilstedeligt. Her taber man ansigt ved 
at indrømme en fejl. Derfor vil der enten slet ikke rejses kritik eller i 
givet fald yderst nænsomt.

Ud over disse mentalitetsforskelle findes der også individuelle  
måder at tackle fejl og skyld.

I denne uge vil vi beskæftige os med, hvordan Gud omgås skyld og 
svigt.

Søndag Gud holder ord 5 Mos 9,1-6
Mandag Brud på kontrakten 5 Mos 9,7-29
Tirsdag En ny begyndelse 5 Mos 10,1-5
Onsdag Al begyndelse er svær 5 Mos 11,1-9
Torsdag Guds gode velsignelse 5 Mos 11,10-32
Fredag Det er kærlighed, der er brug for 5 Mos 11,1.22

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

7. 7. ugeuge Lov og nåde
Femte Mosebog 9-11
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SØNDAG 7. NOVEMBER 2021

 5 Mos 9,1-6

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

55

Gud holder ord

Hvilken rolle spiller Israel, og hvilken rolle spiller Gud ved indtagel-
sen af Kana án? Hvordan viser Guds nåde sig i hverdagen?

Anakitterne gik for at være uovervindelige. Deres byer var beskyttet 
af høje mure. Denne opfattelse understreges af, at de beskrives 
som høje af vækst. Hvordan skulle folket altså kunne indtage Ka-
na án? Det ville ikke kunne ske ved egen kraft, men kun ved Guds 
indgriben.

Guds nåde omfatter alt, hvad han skænker sit folk. Det minder Gud 
israelitterne om ved denne lejlighed. Det ville ikke være dem, der 
fordrev anakitterne, men ham. De har ikke gjort sig fortjent til at 
indtage det lovede land, men fordi Gud er nådig og trofast over for 
sit løfte, vil han hjælpe dem med at indtage det.

Guds nåde ses også i vores liv og hverdag. Ved høstgudstjenesten 
tænker vi bevidst på de gode gaver, der kommer fra Gud, og som 
betyder, at vi får alt, hvad vi har behov for og mere til. Alt, hvad vi er 
og har, skyldes Guds godhed og velsignelse. Det er godt at minde sig 
selv om det igen og igen.

”Alle gode gaver de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed.“
(Matthias Claudius 1782. Bearbejdet 1800.  
Jane M. Campbell 1861. Jacob Knudsen 1891.)
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5 Mos 9,7-29

 Forståelse

 Anvendelse

 

Brud på kontrakten

Hvorfor bliver her udtrykkeligt mindet om historien med  
guldkalven?

Hvilke ”guldkalve“ findes der i dag?

Et af de tydeligste eksempler på, at Israel lod hånt om Guds bud, var 
etableringen og tilbedelsen af guldkalven. Da Moses slog tavlerne 
i stykker, var det på daværende tidspunkt et tegn på, at kontrakten 
dermed var ugyldig. Folket brød pagten med Gud, da det tilbad 
guldkalven. Og det skulle ikke blive sidste gang. Folkets budskab til 
Gud var: ”Vi er ikke længere interesseret i dit tilbud og et liv med dig 
som partner.“

Guds reaktion var, at han over for Moses ikke længere talte om mit 
folk, men om dit folk. Gud var skuffet. Han havde store planer og 
forventninger, og folket gav ham den kolde skulder.

Vi kender fænomenet fra vores hverdag, at kontrakter ikke over- 
holdes. Brud på kontrakter er irriterende, og de får tilliden til  
partneren til at vakle. Hvis man for tit bryder kontrakter, får man 
vanskeligt ved at finde nye forretningsforbindelser. Man får ry for  
at være upålidelig og utroværdig.

I dåben indgik vi også en pagt (kontrakt) med Gud. Vi ønsker at leve 
et liv med ham og gøre det, der er ham velbehageligt. Det er ikke vil-
jen, der mangler, men somme tider ser virkeligheden anderledes ud 
end idealerne. Hvordan kan vi opfylde vores del af kontrakten?

MANDAG 8. NOVEMBER 2021
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5 Mos 10,1-5

 

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

En ny begyndelse

Hvordan bliver det tydeligt, at Gud ønsker en ny begyndelse  
sammen med folket?

Hvor har jeg oplevet en ny begyndelse?

Det nævnes tre gange, at de nye tavler ligner den gamle version, 
hvad udseende og indhold angår. Den oprindelige tilstand er gen-
etableret. Gud er indstillet på en ny begyndelse sammen med sit 
folk. Hvor Gud i 5 Mos 9,12 lægger ansvaret på Moses, giver Moses 
i v. 27 ansvaret tilbage til Gud. Folket er ikke Moses’ folk, men Guds. 
Og det bliver det ved med at være, selv om det ikke handler deref-
ter. Gud indlader sig på det og søger på ny dialogen med Moses.

Fra computere og smartphones kender man fænomenet ”gendan 
systemet“. Den oprindelige tilstand genoprettes. Alle data slettes på 
nær dem, der var installeret på maskinen, da man købte den. Ved 
at gå tilbage til den oprindelige tilstand kan brugeren starte på en 
frisk.

Det sker, at vi kommer på vildspor. Gud synes langt væk, og vi spør-
ger måske os selv, om vi overhovedet kan vende tilbage til ham. Gud 
er nådig og barmhjertig. Ligesom han begyndte forfra med Israels 
folk og nedskrev de samme bud på ny, vil han også starte forfra 
med os – under forudsætning af, at vi også er interesseret i det. 

Svækker eller styrker en ny begyndelse en relation? Hvad ændres 
derved?

TIRSDAG 9. NOVEMBER 2021
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5 Mos 11,1-9

 Forståelse
 

 Anvendelse

 

 

Al begyndelse er svær

Hvorfor skal folket holde Guds bud?

Hvilken velsignelse medfører lydighed?

Hvorfor er det stadig godt for os i dag at holde Guds bud?

Opfordringen til at holde buddene kommer, efter at Gud har tilbudt 
en ny begyndelse. At holde buddene er et udtryk for kærlighed og 
tillid. De beskytter de værdier, der præger vores liv. Der er ingen 
tvang, men det er et behov, der kommer indefra. Alligevel sker det 
ikke automatisk, at vi holder Guds bud. Israels folk faldt også gang 
på gang tilbage i gamle adfærdsmønstre.

Det er absolut ikke nemt at ændre adfærd. Man falder og rejser sig 
igen. Gang på gang. Hvordan kan man nå frem til at holde Guds bud 
med glæde?

1. Det kan vi ikke af egen kraft. Vi har behov for Guds hjælp for at 
kunne gøre det. Bed Gud om at hjælpe dig.

2. Det er et spørgsmål om at forstå buddene og leve efter deres 
værdier. Her er åndens frugter en god målestok: kærlighed, glæ-
de, fred, tålmodighed … ifølge Gal 5,22.

 Overvej, hvad det helt konkret betyder for dit liv og din hverdag. 
Hvad vil det sige at udstråle glæde, at være tålmodig og mild …?

3. Tag små skridt til at begynde med. Vælg en af værdierne fra  
Galaterbrevet 5,22 og overvej, hvordan du kan integrere den i din 
dagligdag. Sæt dig et lille mål og reflekter over dagen (eventuelt 
ved hjælp af en dagbog) sammen med Gud. Hvad lykkedes for 
dig? I hvilke situationer kunne du have været mere venlig eller  
tålmodig? Tak Gud for dagen og tænk tilbage på de øjeblikke, 
hvor Gud hjalp dig og velsignede dig.

ONSDAG 10. NOVEMBER 2021
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 5 Mos 11,10-32

 Forståelse
 

 Anvendelse

 

 

Guds gode velsignelse

Hvilke konsekvenser har israelitternes adfærd?

Hvordan viser velsignelser henholdsvis forbandelser sig i dag?

Det har positiv betydning for israelitterne, at de holder buddene. 
Når de overtræder dem, har det konsekvenser. Men advarslen er 
ikke bare en trussel. Den er også en trøst for alle, der lider under 
uretfærdighed.

I marts 2020 erobrede en kristen velsignelsessang de tyske hitlister 
på YouTube. I denne vanskelige tid kunne en velsignelse i løbet af 
få dage virke som trøst for mange mennesker, kristne såvel som 
ikke-kristne.

De to links er eksempler på velsignelser sunget i en coronatid.

youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8 (på tysk)

youtube.com/watch?v=Ofkzw8wt0vw (keltisk, på dansk)

TORSDAG 11. NOVEMBER 2021

http://youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8
http://youtube.com/watch?v=Ofkzw8wt0vw
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5 Mos 11,1.22

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Det er kærlighed, der er brug for 

Hvordan hænger kærlighed og lydighed sammen?

Lyt til ”By our Love“ sunget og skrevet af Christy Nockels:
youtube.com/watch?v=7hNnq4RjW3w 

Brothers, let us come together
Walking in the Spirit, there's much to be done...
We will come reaching, out from our comforts
And they will know us by our love...

Sisters, we were made for kindness
We can pierce the darkness as He shines through us...
We will come reaching, with a song of healing...
And they will know us by our love!

The time is now
Come Church arise...
Love with His hands
See with His eyes...
Bind it around you
Let it never leave you
And they will know us by our love... 

Children, you are hope for justice
Stand firm in the Truth now, set your hearts above
You will be reaching, long after we're gone
And they will know you by your love!

Hele vores liv er nåde. Når vi falder, tilgiver Gud gerne og tilbyder en 
ny begyndelse. Ved at holde hans bud viser vi ham vores kærlighed.

FREDAG 12. NOVEMBER 2021

http://youtube.com/watch?v=7hNnq4RjW3w


61

 

1

2

 3

 

4

5

Spørgsmål til drøftelse

Hvornår har I oplevet nåde, der gjorde indtryk?

  5 Mos 9,1-6
Hvorfor er folkets (øjensynlige) retfærdighed ikke nok til at  
besejre fjenden? Hvordan kan vi overvinde ”kæmperne“ i vores 
liv?

  5 Mos 10,1-5
Hvorfor lod Gud stentavlerne med buddene fremstille for  
anden gang?  
Hvad fortæller det om ham? 
Hvad betyder det for relationen til Gud?

  5 Mos 11,1-9
Hvordan hænger erkendelse, kærlighed og lydighed sammen? 
Hvorfor er det en velsignelse at holde buddene?

Hvilke velsignelser har I oplevet i den forgangne uge?

Prøv i den kommende uge at fastholde de øjeblikke, hvor I  
føler jer velsignet af Gud, idet I skriver dem ned.

DIALOG TIL SABBATTEN 13. NOVEMBER 2021


