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UGEN 28. NOVEMBER - 4. DECEMBER 2021

”… da skal du spise dig mæt og prise Herren din Gud for det her-
lige land, han har givet dig“ 5 Mos 8,10.

”Husk på Herren din Gud; det er ham, der giver dig kraft til at skabe 
rigdom, for han vil opretholde den pagt, han tilsvor dine fædre, som 
han gør i dag“ (5 Mos 8,18).

Mørke skyer står på himlen. Regnen står ned i stænger. Pludselig 
bryder solen frem og sender sine stråler gennem dråberne. Her 
brydes lyset til en stor broget regnbue, der når fra den ene ende af 
himlen til den anden.

 Regnbuen er et tegn, der skal minde om Guds pagt med Noa. 
Efter floden forkyndte Gud: ”Så længe jorden står, skal såtid og 
høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre“ 
(1 Mos 8,22). Han har lovet, at jorden aldrig mere skulle ødelægges 
af en vandflod, men derimod opretholdes som værd at leve på.

Der kommer dage med solskin i overflod og skybrud i stride 
strømme. Vel vidende, at Gud holder alt i sin hånd, er troen rettet 
mod hans løfte. Han havde gode hensigter med Israel dengang, be-
kymrer sig om os i dag og viser os et attråværdigt mål ved dagenes 
ende. Det er godt at huske på.

Søndag 5 Mos 8,1 … hvad han lover dig
Mandag 5 Mos 8,2-6 … hvordan han leder dig
Tirsdag 5 Mos 8,3.11.19.20 … hvordan han nærer dig med sit ord
Onsdag 5 Mos 8,7-10 … hvor han bringer dig hen
Torsdag 5 Mos 8,12-18 … hvad han giver dig
Fredag Ef 2,8-13 … at det også gælder dig!

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

10. 10. ugeuge Husk på …
Femte Mosebog 8
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SØNDAG 28. NOVEMBER 2021

5 Mos 8,1

 Forståelse

 Anvendelse

79

… hvad han lover dig

Hvad stiller Gud sit folk i udsigt, hvis de holder hans bud?

(Hvorfor) ønsker jeg at holde Guds bud?

Gud minder folket om sin pagt med Abraham (1 Mos 15,18; 17).  
Han har indgået en evig pagt med ham og viger ikke derfra, når det 
drejer sig om dennes efterkommere. Folket skal holde alle bud. Det 
drejer sig om hele loven, som han gav dem, og som er udtryk for 
Guds vilje. Lønnen for deres trofasthed er et godt liv, talrigt afkom, 
og at de kan indtage det lovede land.

Guds bud giver livet her på jorden en retslig ramme og sætter må-
lestok for den mellemmenneskelige relation og menneskets møde 
med Gud. Løftet om at give folket et land henviser i første omgang 
til landet Kana’an. I den nye pagt udvides dette løfte og sætter med 
det evige gudsrige et endnu større mål. Ved hjælp af Guds lov vi-
ser rigets principper og værdier sig og ledsager hans folk på vejen 
derhen. Fordi Guds riges omfattende dimensioner ikke altid står os 
klart for øje, er det vigtigt at søge Guds veje og huske på hans ord.

Hvilke løfter findes i de nedenstående vers – hvad lover Gud  
og hvad betyder det for mig?

3 Mos 18,5

Ordspr 3,5-6

Ez 36,26

1 Joh 1,9

1 Joh 2,25

Åb 21,3–7

Hvordan forholder jeg mig til Guds løfter? Hvor ser jeg disse løfter 
opfyldt i mit liv? Hvor fornemmer jeg mangler desangående?
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5 Mos 8,2-6

Hebr 12,1-11

 Forståelse

 Anvendelse
 

 Refleksion

… hvordan han leder dig 

Hvordan ”opdrager“ Gud sit folk?

Hvordan præger lidelse og glæde mit trosliv?

Moses minder Guds folk om hans ledelse i ørkenen. I disse fyrre år 
har han ledt dem i situationer, hvor de kunne vise, hvordan de ville 
stille sig til Gud og hans ledelse, når det blev alvor. ”Herren opdra-
ger dig, som en mand opdrager sin søn“ (v. 5). Denne metode viser 
sig i såvel strenghed ved sult og afsavn som også i underfuld forsy-
ning med føde, klædernes holdbarhed og den fysiske form.

Hvorfor ydmyger Gud sit folk? Dog siges det, at Gud frister ingen (til 
det onde) ( Jak 1,13). Alligevel lader han folket under ørkenvandrin-
gen gøre erfaringer med lidelser. Han ønskede ikke at ægge sit folk 
til synd, men derimod at se, hvordan de stillede sig til ham. Netop 
i erfaringer med lidelse viser det sig, hvor stærk eller overfladisk 
troen er. Jobs hustru lider med sin mand og opfordrer ham til at fra-
sige Gud, men han er parat til også at bære lidelse ( Job 2,9-10).

Der findes to muligheder for at reagere på lidelser: at vende sig bort 
fra Gud eller overgive sig med gudstillid til situationen, vel vidende, 
at Gud får det bedste ud af det (Rom 8,28). Det bedste eksempel her 
er Jesus, der i Getsemane Have kæmper med sig selv, sin angst og 
sin skæbne og alligevel i sin bøn supplerer med ønsket ”ske ikke min 
vilje, men din“ (Luk 22,42).

Hvilke opdragelsesmæssige tiltag har især præget mig? Hvad har 
hjulpet mig til at tage ved lære af negative/lidelsesfyldte situationer.

”Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin 
prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker 
ham“ ( Jak 1,12).

MANDAG 29. NOVEMBER 2021
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 5 Mos 8,3.11.19.20

 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

… hvordan han nærer dig med sit ord

Hvilken betydning har Guds ord for livet?

Hvordan kan det ske, at man glemmer Gud?

”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår 
af Guds mund.“ Med dette skriftsted svarer Jesus på Satans fristelse 
i ørkenen (Matt 4,3-4). Dette ord var også vigtigt for israelitternes 
ørkengeneration. De ledes og næres af Guds ord. På hans befaling 
forsynes de med manna fra himlen og vandet fra klippen.

Det er Guds ord, der giver livet sit mål og er dets ledetråd. At 
glemme Gud, at vige bort fra hans veje og at være ulydig over for 
hans ord, har negative konsekvenser. I sidste ende fører det til dø-
den. Gud ønsker ikke at presse os til noget (Ez 18,23). Han er ikke 
blot livets giver, men han er selve livet ( Joh 14,6). Den, der vender 
sig bort fra ham, skiller sig dermed fra livets kilde.
 
Det, der imidlertid frem for alt andet skulle lede os til at prise og 
ophøje Bibelen, er dette, at i den er Guds vilje åbenbaret for men-
neskene. Her lærer vi om hensigten med vor skabelse og om de 
midler, hvormed denne hensigt kan opnås. Vi lærer, hvorledes vi på 
en klog måde kan leve livet hernede, og hvorledes vi kan sikre os 
det fremtidige liv. Ingen anden bog kan tilfredsstillende besvare de 
spørgsmål, der opstår i sindet, og de krav, hjertet kommer med. Ved 
at opnå kundskab fra Guds ord og give agt derpå kan mennesker 
løftes op fra den dybeste fornedrelse og blive Guds sønner, syndfrie 
engles selskab“ (Ellen White, Budskaber til de unge, DB, s. 154-55).

 
Hvordan nærer Guds ord mig? Hvordan kan det være en berigelse 
for mig? Hvordan hjælper Guds ord mig til at være en rettesnor i mit 
liv, så det bliver Gud velbehageligt? Hvordan hjælper det mig til at 
opdage hans karakter og blive mere lig ham?

TIRSDAG 30. NOVEMBER 2021
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 5 Mos 8,7-10

 Forståelse
 

 Anvendelse

 

 
 Refleksion

… hvor han bringer dig hen

Hvad venter der Israel i Kana’an efter 40 år i ørkenen?

Hvor vigtigt er det at kende sit mål for livet?

Efter mange år med afsavn i ørkenen leder Gud nu Israel ind i det 
land, som han har lovet dem. Mange af dem har aldrig prøvet at leve 
andre steder end i ørkenen. Beskrivelsen af landet lyder paradisisk. 
Der findes frugtbare plantager, og det er rigt på råstoffer. Menne-
skene kan bo og bygge her, komme til velstand og skal ikke mere 
lide afsavn. Men i alt dette bør man huske Gud, der er livets opret-
holder, og den, der er alle gavers giver.

Sult og afsavn er sjældne erfaringer i Danmark. Naturligvis findes 
mange materielle goder, som man gerne ville eje, men de er ikke 
livsnødvendige. Gud bør have æren for alt, også for det, vi tager for 
givet!

På trods af al velstand kan udsigten til det kommende gudsrige 
forekomme som synet fra ørkenen ind i det lovede land. I Johannes’ 
Åbenbaring taler Johannes om en by af guld med et fundament af 
kostbare ædelsten og porte af perler. I den strømmer floden med 
det levende vand, hvor livets træ står. Det bærer livgivende frugter 
og blade til folkenes lægedom. Her er der tale om lys, liv, fred, glæde 
og Guds umiddelbare nærvær (Åb 21-22). Det kan betale sig med 
Guds hjælp at nå dette mål.

Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
(Adventistkirkens salmebog, 601)

ONSDAG 1. DECEMBER 2021
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 5 Mos 8,12-18

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 

Refleksion

… hvad han giver dig

Hvad skal nydelsen og anvendelsen af ens formue føre til?

Hvordan omgås jeg det, som Gud har betroet mig?

Israelitterne befinder sig stadig i ørkenen, men efter indtagelsen af 
Kana’an stiller Gud dem velstand i udsigt. De bør dog ikke falde for 
fristelsen til at anse denne velstand som selvfølgelig eller selvfor-
tjent. Det er Gud, der har ledt dem i fortiden og nu betror dem land 
og ejendom. Egentlig tilhører alting Gud og de er forvaltere af, hvad 
han giver dem.

Ejendom kan føre til fristelsen at overvurdere sin egen formue. Jo 
mere man ejer, desto mindre er man åbenbart afhængig af Gud. 
Hvad har jeg modtaget af Gud? Hvordan ønsker jeg at omgås det? På 
hvilke måder kan jeg anvende min formue, så det tjener til Guds ære?

• økonomisk hjælp til socialt svage personer
• aflevere mit tøj til uddeling
• uddele mad til trængende

En del af vores midler giver vi til at støtte menigheden økonomisk. 
Foruden tiende findes der indsamlinger til specielle formål. I hvor 
høj grad bidrager jeg til følgende formål?

• Adventist-undervisningsinstitutioner (nationalt og globalt)
• Adventistmedier (radio- og TV-stationer, webkirke.dk  
 HOPE-channel, udgivelser m.m.)
• Adventisternes Hjælpearbejde (AHA)
• ADRA (bistands- og katastrofehjælp)
• SABUS (børne- og ungearbejde, spejder etc.)
• Kirkebyggeri
• Sabbatskolegaver
• Hjælpeaktion
• Årsmødegaven
• Bedeugeoffer

”Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger!“
(Sl 103,1-2)

TORSDAG 2. DECEMBER 2021



84

Ef 2,8-13

 Resumé

Egne tanker

… at det også gælder dig! 

Hvad bør kristne huske på?

Israelitternes erindringskultur er en vigtig del af deres tro. De op-
muntrer hinanden til at sætte deres lid til Gud, fordi han har befriet 
dem fra slaveriet i Egypten (5 Mos 8, 14-16). Kristne har lov til at 
deltage i denne erindringskultur. Gennem Jesu offer inkluderes de 
i løfterne til Israel. Opmuntring for dem ligger i erfaringerne med 
Guds velsignelser og hans frelse gennem Jesu Kristi lidelse, død og 
opstandelse.

Moses minder ved slutningen af de fyrre år i ørkenen folket om ud-
fordringerne og velsignelserne i de forgangne år. Samtidig trygler 
han dem i lyset af det lovede lands rigdom at huske på Herren deres 
Gud (5 Mos 8,18) i stedet for at stole på egen kraft eller andre guder.

FREDAG 3. DECEMBER 2021
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1

2

 

3

 

4

5

Spørgsmål til drøftelse

Hvad hjælper jer til at huske vigtige ting?

  5 Mos 8,1-6
Hvilke erfaringer har israelitterne gjort sig hele vejen gennem 
ørkenen?

Hvilke virkninger har positive hhv. negative erfaringer på livet?

Hvilken indflydelse har de på troslivet? Hvordan håndterer I det?

  5 Mos 8,7-10
Hvad stiller Gud folket i Kana’ans land i udsigt? Hvad giver vel-
standen anledning til?

Hvordan oplever I velstandens virkning på kristnes liv? Fører den 
til større taknemmelighed eller mere uafhængighed af Gud og 
selvsikkerhed?

  5 Mos 8,11-18
Hvordan ytrer erindringskulturen sig i jødedommen? 
Hvordan viser den sig hos os kristne? 

Hvilke muligheder ser I for at fastholde mindet om Guds ledelse  
i eget liv og i menighedens liv og videregive det til næste gene- 
ration?

DIALOG TIL SABBATTEN 4. DECEMBER 2021


