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UGEN 21.-27. NOVEMBER 2021

”Derude skal I søge Herren din Gud; du skal finde ham, hvis du  
søger ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl“ (5 Mos 4,29).

Gud er livets kilde. Utrætteligt indbyder han mennesker til at 
komme til sig og opleve livets fylde.

”At være en kristen er andet og mere end bare at gøre noget for 
Jesus. I virkeligheden er det også at erkende, at vi ikke behøver at 
gøre noget for at gøre os fortjent til hans kærlighed. Bibelen siger 
utvetydigt: ‘For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke 
jer selv, gaven er Guds’ (Ef 2,8-9). Den Jesus, jeg her taler om, er her 
i dette øjeblik. Han ønsker simpelt hen, at du bare overgiver dig og 
finder hvile i ham. Vær stille, og erkend, at han er Gud. Som der står 
i Es 30,15: ‘Vender I om og holder jer i ro, bliver I frelst; er I rolige og 
trygge, finder I styrke’“ (T. Campolo, Party auf Zimmer 2010, Asslar 
2009, 144).

Søndag Guds ønske 5 Mos 5,23-33
Mandag Guds barmhjertighed 5 Mos 4,25-31
Tirsdag Guds kald 5 Mos 30,1-10
Onsdag Guds sendebud Matt 3,1-8
Torsdag Jesu forkyndelse Mark 1,14-15
Fredag Omvendelsens følger ApG 2,37-39
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SØNDAG 21. NOVEMBER 2021

 5 Mos 5,23-33

 Forståelse

 Anvendelse

71

Guds ønske

Hvad er Guds ønske for sit folk, Israel?

Denne opfordring er også møntet på os. Hvordan reagerer jeg  
på det?

Moses skulle være mellemmand mellem Gud og folket og forkynde 
Herrens ord. Folket lovede at gøre alt, hvad Gud forlangte. Folkets 
svar var ikke blot et udtryk for frygt, men for ærefrygt over for den 
guddommelige majestæt. Gud var glad for denne reaktion, men 
ønskede samtidig, at den skulle udmønte sig i en vedvarende ind-
stilling. 

I v. 29 benyttes en talemåde, der i Det Gamle Testamente udtrykker 
et inderligt ønske. Den ordrette oversættelse lyder: ”Gid de altid må 
frygte mig i deres hjerte…“ Gud ønsker, at folket også i fremtiden vil 
have et sådant hjerte, når Guds åbenbaring i ildsøjlen engang blot 
er noget, man husker tilbage på eller er blevet til en overlevering. 
”Så det må gå dem og deres børn godt i evighed.“

Forældre ønsker det bedste for deres børn. Derfor indfører de visse 
regler og krav. Barnets tarv og barnets vilje kan derfor tit komme i 
karambolage. Hvordan finder man den rette balance? Hvad betyder 
det for relationen til Gud som far?
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5 Mos 4,25-31

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Guds barmhjertighed

Hvordan beskrives Gud i disse vers?

Gud elsker at være nådig – også imod mig?

I det foregående afsnit advares folket imod afgudsdyrkelse (5 Mos 
4,15-24). For at indskærpe denne formaning lader Moses folket for-
stå, at frafald fra Gud vil medføre, at det vil blive fordrevet fra Guds 
land og må leve i eksil (v. 25-27). I udlændigheden vil de skulle dyrke 
guder, der er lavet af menneskehænder (v. 28).

Selv efter at israelitterne har vendt sig bort fra Gud og er blevet 
ham utro, ønsker Gud at holde fast ved sin pagt. Guds barmhjer-
tighed er forbløffende. Han lover dem tilgivelse og genoprettelse, 
hvis de vender om til ham. Den alvorlige formaning efterfølges af 
trøstende opmuntring (v. 29-31).

Den forhenværende italienske konge, Umberto I (1844-1900), havde 
via sin justitsminister fået en anmodning om at benåde en tugthus-
fange, der havde fået en livsvarig fængselsdom og nu bad om at få 
eftergivet sin resterende straf. Under anmodningen havde ministe-
ren skrevet: ”Nåde ikke, fængsel!“ Kongen læste forespørgslen grun-
digt igennem, greb pennen og flyttede kommaet, så der nu kom til 
at stå: ”Nåde, ikke fængsel!“

Til himlene rækker din miskundhed, Gud!
din trofasthed når dine skyer.
Din retfærdshånd over bjergene ud
er strakt over dale og byer.

Som himlenes favn er din kærlighed, Gud!
som havenes dyb dine domme.
Til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.
(Tekst: B. S. Ingemann, 1845
Melodi: J. P. E. Hartmann, 1852)

MANDAG 22. NOVEMBER 2021
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5 Mos 30,1-10

 

 Forståelse

 

 Refleksion

Guds kald

Hvilken opfordring er knyttet til disse løfter?

Hvornår har jeg mærket Guds kald til omvendelse?

På hvilke områder er der sket de største ændringer i mit liv?

Guds gaver (udvælgelse, udfrielse, det lovede land) førte ikke til, 
at mennesker blev ved med at tilbede ham og holde hans bud. De-
res frafald medførte Guds domshandling. Alligevel findes der en 
ny fremtid, hvor det er muligt og nødvendigt at vende om til Gud. 
Frelsen er afhængig af folkets omvendelse. Når folket vender om, 
vil Gud også vende sig mod sit folk igen og vende dets skæbne. Det 
er endda Gud selv, der sørger for forudsætningen for, at folket kan 
holde hans bud – ved at omskære (forvandle) hjertet. Guds tilbud 
om frelse og krav om omvendelse gælder fortsat.

Kaldet til omvendelse, der i Bibelen møder os for første gang i 5 Mos 
4,30 og 30,2.8.10, bliver til hovedtemaet i profeternes tale og nyte-
stamentlig forkyndelse.

Just som jeg er, jeg komme vil 
med al min synd, med al min tvivl
til dig, o Jesus, nådig, mild – 
jeg kommer nu, o du Guds lam.

Just som jeg er, så fattig, blind, 
forny du mit forvendte sind
og drag med fred i sjælen ind – 
jeg kommer nu, o du Guds lam.
(Charlotte Elliott, 1836)

TIRSDAG 23. NOVEMBER 2021
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Matt 3,1-8

 
 Forståelse

 Refleksion

 

Guds sendebud

Hvordan viderefører Johannes den profetiske forkyndelses  
tradition? Hvad er nyt hos ham?

Johannes opfordrer til, at farisæerne ændrer holdning i forhold  
til deres egen omvendelse – hvad betyder det for mig?

Johannes Døber begynder sit virke i de dage, hvilket også kan tydes 
eskatologisk som markering af den messianske tids begyndelse. Jo-
hannes virker i ørkenen, stedet, der symboliserer endetidens nye be-
gyndelse. Israels ophold i ørkenen som forberedelse til indtagelsen af 
det lovede land er et billede på den fornyelse, folket vil opleve i landet 
i endens tid. Idet mennesker forlader deres vante omgivelser og begi-
ver sig ud i ørkenen, viser de, at de er parat til en ny begyndelse. 

Døberens budskab udtrykkes med en kort bydeform: Omvend 
jer! Og en lige så entydig begrundelse. Johannes kræver en hold-
ningsændring, en omvendelse. Som allerede profeterne gav udtryk 
for, så betyder dette en fuldstændig afstandtagen fra den hidtidige 
praksis. Der menes ikke blot en tilbagevenden til udgangspunktet, 
men en omvendelse til Himmeriget. Dåben signalerer det afgørende 
vendepunkt, der giver livet en ny retning. 

Når jeg er træt og trist, når modet svigter, 
når hjertet føles tungt af sorg og pligter, 
når det ser ud, som håbet altid taber, 
da bøjer jeg mig ned og søger trøst og fred hos dig, min skaber.

Jeg ved, du ser på mig med milde øjne. 
Du ser mit sande jeg og mine løgne. 
Du tyder mine drømme, når jeg sover. 
Du lærer mig at se, mit liv er til at le og græde over.

Jeg ser, du har, hvad hjertet længes efter. 
Du siger, du har brug for mine kræfter. 
Min ven, så bliv min Gud og arbejdsgiver.
Lad mig fra dette nu kun gøre det, som du mig foreskriver.

Så lægger jeg mit liv i dine hænder, 
så ved jeg, uanset hvordan det ender,
når du bli’r stor i mig, og jeg bli’r lille, da er der ingen død
og ingen verdens nød, der kan os skille.
(Hans Anker Jørgensen, 1986)

ONSDAG 24. NOVEMBER 2021
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 Mark 1,14-15

 Forståelse
 

 

 Anvendelse

Jesu forkyndelse

Hvad er ”evangeliet“ i Jesu forkyndelse?

Hvad motiverer mig til eller afholder mig fra at omvende mig?

”Jesus kan udråbe Guds rige, det vil sige Guds kongelige herre-
dømme over al skabning (Sl 103,19; 145,8-13) og menneskehed (Es 
52,7-10), fordi han er indsat som konge af Gud, fyldt af Helligånden 
og efter fristelsen i ørkenen stadfæstet som centrum for en ny ska-
belse (V. 10–13). Evangeliet er Guds livgivende ord, hans løfte om 
frelse, som nu skal opfyldes for dem, der tror. Omvendelse i Det 
Gamle Testamente betyder, at et menneske vender sig om, finder 
en ny retning og helt og aldeles lever sit liv med fokus på Gud. I Jesu 
kald kommer Gud så tæt på menneskene, at de vil kunne lade sig 
påvirke af det, og omvendelse bliver mulig“ (SEB).

Gud gør alt for at få os mennesker til at omvende os. 

”Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, 
drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag“ ( Joh 6,44).

”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer 
og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, 
så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn“ ( Joh 
15,16).

”Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og 
langmodighed og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omven-
delse?“ (Rom 2,4).

TORSDAG 25. NOVEMBER 2021
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ApG 2,37-39

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Omvendelsens følger 

”Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de 
andre apostle: ‘Hvad skal vi gøre, brødre?’“

Hvordan ytrer omvendelse til Gud sig synligt og konkret?

”Kaldet til omvendelse er klart og tydeligt, og det er rettet mod os: 
mod os som medmennesker og i særdeleshed mod os som kristne. 
Ja, det handler om skabningens og jordens fremtid. Det vedrører 
kommende generationer. Det har betydning for mennesker, der bor 
steder, hvor det ikke længere regner, og hvor der ikke længere kan 
gro noget. Det vedrører dem, der her og nu ikke kan øjne nogen 
fremtid. Der er så meget i vores liv og vores ansvarsområde, som vi 
giver os god tid til, mens vi samtidig klager over at have for lidt tid. 
Set i lyset af endetiden bliver det tydeligt, hvad der er vigtigt. Det er 
Guds ord, der ønsker at gøre sin virkning i vores liv. Når det høres 
og optages i hjertet, så tøver vi ikke længere. Så holder vi op med at 
instrumentalisere mennesker. Så forventer vi ingen bifald. Så er vi 
der for dem, der har brug for os“ (Rainer M. Woelki, Der Ruf zur  
Umkehr, set 20.10.2020 på youtube.com/watch?v=H6CiugUHZgk). 

Kaldet til omvendelse går som en rød tråd gennem hele Bibelen. 
Når vi oplever fornyelse gennem Gud, sker der en afgørende æn-
dring, der giver vores liv et nyt fokus.

FREDAG 26. NOVEMBER 2021

http://youtube.com/watch?v=H6CiugUHZgk
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Spørgsmål til drøftelse

”Omvendelse betyder ikke, at jeg bestræber mig på at være lidt 
mere from, lidt venligere og mere pålidelig. Omvendelse betyder, at 
jeg oplever en ændring i mit hjerte og derfor slår ind på en helt ny 
vej.“ 

Hvordan vil I definere begrebet ”omvendelse“?

  5 Mos 5,27-33
Hvordan beskrives Guds hensigt med sit folk i disse vers?

Én ting er at beslutte sig for Gud. Men (hvordan) er det muligt at 
opretholde en konstant indstilling til Gud, det være sig i krisetider 
som i dagligdagens trummerum og stress?

  5 Mos 30,1-10
Denne tekst indeholder mange løfter. Hvad ønsker Gud at gøre, 
og hvad skal menneskene gøre?

Gud ønsker en vedvarende relation til os. Men hvad nu, hvis den 
halter? Hvad fik jer til at holde fast i ”den første kærlighed“? 
Hvilke tanker har snarere forhindret jer i det?

  Matt 3,1-8 og Mark 1,14-15
Hvad er kernen i evangeliet hos Johannes og Jesus?

Johannes og Jesus prædikede omvendelse for troende jøder. 
Hvordan har I det, når nogen opfordrer jer til at omvende jer,  
selv om I for længst er døbt?

Hvordan ville I forklare en ”ny“ læser, hvad der menes med  
Guds rige, der er kommet nær med Jesus Kristus?

Jesus siger, at Gud endda medvirker til vores omvendelse  
(se torsdagsafsnittet). Hvordan skal disse udsagn forstås?

Når I tænker tilbage på det tidspunkt, hvor I blev omvendt – 
hvilke tanker og følelser dukker så op?

DIALOG TIL SABBATTEN 27. NOVEMBER 2021


