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UGEN 14.-20. NOVEMBER 2021

”Så vælg da livet, for at du (…) må leve, og elsk Herren din Gud 
(…)!“ (5 Mos 30,19-20).

Gud giver os ikke, det vi fortjener, men det vi vælger. Livet kan kun 
findes hos ham – og kun hos ham.

”Som store termokander er beholderne af rustfrit stål stillet op bag 
skudsikkert glas. De indeholder for tiden resterne af 153 menne-
sker, som er nedfrosset i flydende nitrogen, der venter på fremti-
den. Selv hovedet af den lille Matheryn Naovaratpong fra Thailand 
opbevares her nær Alcor i Arizonas ørken. Hun var to år gammel, 
da hun døde af en aggressiv hjernesvulst i 2015. Hendes forældre 
tog beslutningen om at få Matheryns hjerne bevaret – i håb om, at 
ny teknologi på et eller anden tidspunkt ville bringe deres datter til 
live“ (n-tv.de/wissen/Tausende-Menschen-lassen-sich-einfrieren- 
article20189008.html; læst: 10/2020).

Flere og flere mennesker satser på kryonik, den dybfrosne opbeva-
ring af døde kroppe eller organer. De vil leve.

Femte Mosebog indeholder en indtrængende appel til at vælge livet. 
Ud over livets tidsmæssige dimension peges der især på den kvali-
tet, som et liv, der følger Guds vejledninger, bringer med sig.

Søndag Livets træ 1 Mos 2,9; 3,22-24
Mandag Ingen mellemvej  5 Mos 27,9-26
Tirsdag Velsignelse og forbandelse 5 Mos 28,1-45
Onsdag Af hele hjertet 5 Mos 30,1-14
Torsdag Et spørgsmål om tilbedelse 5 Mos 30,15-18
Fredag Dengang og nu 5 Mos 30,19-20

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

8. 8. ugeuge ”Så vælg da livet!“
Femte Mosebog 27 til 30

http://n-tv.de/wissen/Tausende-Menschen-lassen-sich-einfrieren- article20189008.html
http://n-tv.de/wissen/Tausende-Menschen-lassen-sich-einfrieren- article20189008.html
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SØNDAG 14. NOVEMBER 2021

1 Mos 2,9
1 Mos 3,22-24

Åb 22,14

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
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Livets træ

Lille årsag – stor virkning. Hvordan oplever jeg det?

Hvor vælger mennesker livet? Og hvor vælger de døden?

Ingen og intet kommer til live af egen vilje. Livet kommer fra Gud, 
Skaberen. Imidlertid gav han allerede de første mennesker valget 
mellem at holde sig i live eller at vende tilbage til ikke-eksistensen.

Af mistillid til Guds godhed valgte de første mennesker kundska-
bens træ – og dermed også erfaringen om godt og ondt, og som en 
konsekvens heraf døden, selvom livets træ stod samme sted (1 Mos 
2,9). Begge træer, liv og død, var lige frit tilgængelige. Derfor bort-
viste Gud menneskene fra Edens have efter syndefaldet. Han ville 
forhindre et evigt liv i synd.

Siden har Gud forment mennesker adgang til livets træ. Men han gi-
ver os den dag i dag stadig det frie valg til livet, også det evige liv.

Siden menneskets fald har dødens virkning været en trussel for 
universet. Ikke altid kan vi gøre noget ved det. Men selv små beslut-
ninger kan påvirke livslængden og -kvaliteten. Hvilke daglige beslut-
ninger fremmer mit liv? Hvilke gør det modsatte?

Livet:

Døden:

”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han 
end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed 
dø“ ( Joh 11,25-26).
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 5 Mos 27,9-26

 Forståelse

 

 Anvendelse

Ingen mellemvej

Hvilke af Guds bud tager forbandelserne udgangspunkt i?

Hvilke bud burde forbandelserne i øvrigt omfatte?

Da israelitterne stod på grænsen til det forjættede land, indskær-
pede Moses igen Guds befalinger for dem. De skulle fordele sig på 
to over for hinanden liggende bjerge for at høre løftet om velsignel-
sen og truslen om forbandelsen, der fremsagdes højt af levitterne, 
og bekræfte dem med et fælles ”Amen“. Der fandtes ingen tredje 
gruppe.

De tolv forbandelser er tæt forbundet med de ti bud. Det var ikke 
nødvendigt med separate velsignelser. Det stod klart for folket, 
hvori velsignelsen ligger: Lytte til Guds stemme, adlyde den og følge 
hans bud (v. 9-10).

Princippet om kun to muligheder findes flere gange i Bibelen (f.eks. 
i 1 Mos 7,22-23; Matt 7,24-27; Joh 3,16; Rom 6,23; 1 Joh 5,12). I sidste 
ende betyder det enten evigt liv eller evig død. Kun med synden op-
stod ideen om en ”mellemvej“ (jf. 1 Mos 3,4).

Til videre fordybelse: læs kapitel 33 i Ellen Whites bog, Mod en bedre 
fremtid, ”Det første store bedrag“.

Nogle gange befinder vi os i situationer, hvor vi symbolsk står på 
begge bjerge: velsignelsen og forbandelsen mødes. For eksempel 
når vi har dybe og værdifulde samtaler til langt ud på natten.  
Mentalt er det en gevinst, fysisk et tab. Liv og død er ikke på spil i 
alle situationer. Ofte skal vi også indgå kompromiser. Hvilke andre 
eksempler kan du komme i tanker om?

MANDAG 15. NOVEMBER 2021
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 5 Mos 28,1-45

 
 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

Velsignelse og forbandelse

Er velsignelsen og forbandelsen en konsekvens eller gengæld?

Hvilken forskel gør det for mit billede af Gud?

Om folket ville opleve en velsignelse eller en forbandelse, var helt 
afhængig af deres forhold til Guds vilje (v. 1.9.13.15.45). Forbandel-
sen blev udtalt som det modsatte af velsignelsen, og i sidste ende 
førte den til folkets undergang (v. 20.22.24.27.35.45).

Både velsignelser og forbandelser tilskrives Guds handlinger i 
Femte Mosebog 28. Men mens velsignelsen kan spores direkte 
tilbage til Gud (Gud giver den, han handler), kommer forbandelsen 
først og fremmest gennem sygdomme, katastrofer og fjenders ind-
flydelse som følge af at vende sig bort fra Gud (Gud handler ved at 
lade tingene gå deres skæve gang).
  
”Hvis du holdt et glas vand i din højre hånd og besluttede dig for at 
lade det falde til jorden, ville det så kræve, at din venstre hånd greb 
ind?“ ( Jay A. Sculberg, Acts of Our Gentle God, Fatheroflove.info, 2017, 
s. 85).

Forbandelsen er lige så lidt en straf for ulydighed som velsignelsen 
er en belønning  for lydighed. Konsekvenserne ligger allerede i vo-
res holdning til Guds bud.

Hvor har jeg oplevet lykke og ulykke? Hvordan reagerede jeg på det?

TIRSDAG 16. NOVEMBER 2021
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5 Mos 30,1-14

 Forståelse
 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

Af hele hjertet

Hvilket mål har Gud for sit folk?

Hvor mange ”omvendelser“ kan barmhjertigheden tåle?

Gud ændrer ikke pagtens betingelser for sit folk – heller ikke selvom 
de får forbandelsen med alle dens følger at føle. Når som helst de 
vender om til ham og tager hans bud alvorligt igen, er velsignelsen 
stadig til rådighed. Israels historie giver et rids af dette løfte. Guds 
mål var, er og bliver: at du må leve (v. 6).

Omvendelse sker i hjertet (7 gange i disse vers). Gud ønsker lydig-
hed mod sine bud ”af hele dit hjerte og af hele din sjæl“ (v. 2.6.10). 
Så længe et menneske lever, må og kan det beslutte sig for at vende 
om til Gud af egen fri vilje. Det er menneskets forløsning.

Nogle gange anses trofasthed over for Gud som et springbræt til 
evigt liv: ”Jeg skal adlyde for en dag at leve evigt. Jeg skal elske Gud. 
Men hvis mit spring er for kort, har jeg forpasset chancen.“ Denne 
tro er drevet af frygt for forbandelsen, og den er ikke i stand til frit 
at kunne vælge.

Hvilket perspektiv får troen, når den søger Gud for Guds egen skyld 
og ønsker at leve efter hans bud? ”Jeg vil adlyde, fordi Gud mener 
det godt med mig. Jeg behøver ikke springe ind i det evige liv. Alle-
rede nu kan jeg leve med Gud.“ Denne tro er præget af tillid, og den 
er i stand til at kunne vælge frit. Den ved, at Jesus Kristus er ”ikke for 
højt og ikke for fjernt“, men meget tæt på hjertet og tilgængelig til 
enhver tid (Rom 10,6-10).

Der stråler ud et lys fra Gud med nådeglans fra himlen
til os, som bor på mørke jord og kastes om i vrimlen;
det vinker os på stien frem
og siger: ”Her er vejen hjem,
følg den, vig ej til side!“
(Adventistkirkens salmebog, 279)

ONSDAG 17. NOVEMBER 2021
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 5 Mos 30,15-18

 Forståelse
 

 

 Anvendelse

 
 Refleksion

Et spørgsmål om tilbedelse

Hvad fører dyrkelse af ”andre guder“ til?

Hvad får mennesker til at tjene noget andet end Gud?

Ulydigheden mod Guds befalinger, hvis konsekvenser udførligt er 
blevet forklaret, er konkretiseret i Femte Mosebog 30,17-18 ved 
hjælp af eksemplet med afgudsdyrkelse. Igen og igen havde Gud 
advaret sit folk mod dette (f.eks. i 5 Mos 4,19; 8,19; 11,16). Tilsynela-
dende er der ingen mellemvej i spørgsmålet om tilbedelse.

I kulturerne omkring Israel var det almindeligt at tjene et væld af 
guder for at formilde dem. ”Frygt er kilden til afgudsdyrkelse. Med 
fremstillingen og opstillingen af kultbilledet synes det uforståeligt 
guddommelige at være brudt eller fikseret. Det er blevet synligt i 
en statuette eller statue, i et udskåret eller støbt billede, og det kan 
‘betjenes’“ (Udo Worschech, Vom Steinaltar zum Gemeindehaus, Lüne-
burg 2012, 114).

I Femte Mosebog 28 lover Gud materiel velsignelse, som om han 
også kunne manipuleres til at gøre det. Samtidig advarer han dog 
mod den afgudsdyrkelse, der lader sig manipulere.

Penge, spil, pornografi, viden, den ”forgudede“, biler, magt og indfly-
delse, men også religiøse handlinger – er det moderne afguder? Når 
livet går grassat, har vi tendens til at knytte os til nogen eller noget 
og forventer tryghed og velsignelse derfra – indtil vi helt retter vo-
res adfærd ind efter disse ”afguder“. I sidste ende kan de imidlertid 
kun skuffe os, fordi vores sikkerhed bliver afhængig af ydre om-
stændigheder, og de er uberegnelige.

Tilbedelse af Gud i følge hans bud gør ikke afhængig, men snarere 
fri til at elske ham (5 Mos 30,16).

”Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det“ 
(Matt 6,8).

TORSDAG 18. NOVEMBER 2021
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5 Mos 30,19-20

 Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Dengang og nu

Hvad gør Gud opmærksom på ved at minde om Abraham, Isak og 
Jakob?

Gud minder om sin ed til Israels patriarker. Abraham, Isak og Jakob 
havde sat deres lid til Guds løfte. Selvom de ind imellem måtte lide 
under følgerne af deres fejl, havde de frivilligt valgt Gud og hans 
tilbud om livet. Deres beslutning var en billet til evigheden (Hebr 
11,39-40). Deres eksempel tilskynder os til at gøre det samme.

”Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod“ ( Joh 10,10).

Gud giver os mennesker det frie valg mellem godt og ondt, velsig-
nelse og forbandelse, liv og død. Hver beslutning går enten i den 
ene eller den anden retning. Den, der bliver hos Gud med hjertet, 
kan kun nå frem til ét mål: det evige liv.

FREDAG 19. NOVEMBER 2021
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Spørgsmål til drøftelse

”Gud giver os ikke, det vi fortjener, men det vi vælger.“

Passer det? Bliver I provokeret af denne tese?

  5 Mos 28,9-14
Hvilken sammenhæng er der mellem lydighed og velsignelse?

I hvor høj grad svarer udsagnene (ikke) til jeres erfaringer?

  5 Mos 28,15-25
Er den forkyndte forbandelse en straf, der kommer fra Gud eller 
en konsekvens af ulydighed? 

Hvilken forskel gør svaret på dette spørgsmål for jeres tillid til 
Gud?

  5 Mos 30,19-20
Hvad siger jeres livserfaring om, at Gud holder fast ved sin evige 
”ed“ om, at vi kan vælge livet?

Læg nogle billeder af forskellige personer frem (syge, børn, hjem-
løse, pensionister, (stof)misbrugere osv.). Alle kan vælge et billede, 
som tiltaler dem.

Hvad er I parat til at yde for dette menneskes liv? 
Hvor ville I sætte grænsen? 

Gud kalder os til ikke kun at tage beslutninger for vores eget liv: 
”Elsk din næste, som dig selv.“ 

Hvilke valg vil du træffe i den kommende uge for (1) at gøre  
noget for dit eget liv og (2) for at gøre noget for en andens liv? 
Tal sammen om jeres planer.

DIALOG TIL SABBATTEN 20. NOVEMBER 2021


