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”Men nu siger Herren, han, som skabte dig, Jakob, han, som danne-
de dig, Israel: Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved 
navn, du er min“ (Es 43,1).

Det kan være ret gavnligt at lave lister, fx
• lister over ting, der skal pakkes ned inden en rejse
• to-do lister til arbejdsopgaver
• skemaer til brug i studiet

Lister hjælper hukommelsen på vej, skaffer et hurtigt overblik, 
indprenter fakta.

• Røde lister angiver truede plante- eller dyrearter.
• Sorte lister peger på tab eller forbud. Er man blacklistet, er  

man uønsket. 
• Hvide lister nævner overlevende, troværdige personer,  

virksomheder eller programmer.

Det kan være trættende at skulle studere lister. Fordyber man sig 
alligevel i dem, er der gerne en god grund til det, fx at de personligt 
vedrører én. Efter katastrofer og krige vil mange nervøst være optaget 
af spørgsmålet: står mine pårørende på listen over overlevende eller på 
listen over savnede?

I Shoa-mindelunden Jad Vashem i Jerusalem læses navnene på ofrene 
for holocaust, så de ikke glemmes. De, der stod på ”Schindlers liste“, 
undgik den visse død og blev reddet. Værdien af den slags dokumen-
ter kan ikke overvurderes.

Hvad sker der, når vi under bibellæsningen støder på slægtsregistre 
eller lange opremsninger af genstande? For det meste springer vi den 
slags passager over. Men hvad er i det hele taget årsagen til, at de 
blev taget med i Bibelen? Hvad er de udtryk for de respektive steder?

I Ezra 2 og 8 findes der udførlige navnelister. Det gælder også for Neh 
7, 11 og 12. Heri nævnes de jøder, der vendte hjem fra eksilet. Hvad 
det skal betyde – og hvad de øvrige lister i disse bøger kan sige os i 
dag – det er temaet i denne uge.

Ezra 2 og 8; 
Neh kap. 7, 

11 og 12

Introduktion
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Ezra 1,1-2; 7-11

Baggrund 

Til fordybelse

 

Til eftertanke 

Gud har omsorg

Sammenlign Ezra 1 med Dan 1

”I sin forordning sætter Kyros sig selv ind som Jahves, himmelgudens 
redskab … Mens assyrerne forsøgte at skabe fred i deres land ved at 
deportere mennesker, gjorde Kyros det modsatte, idet han havde et 
positivt forhold til de folkeslag, der var underlagt ham. Profetien i Es 
45,4 er gået i opfyldelse, idet den Gud, der står over alle ting, også vil 
benytte en hedensk konge til sit folks frelse“ (WStB, Esra und  
Nehemia, 39 (Wuppertaler Studienbibel)). 

Der regeres. Gud sidder ved magten, også selv om det i visse perioder 
kan se anderledes ud. Gud skaber verdenshistorie. Han har det store 
overblik. Men han overser ikke detaljerne. Listen over de udleverede 
tempelkar gør det tydeligt: Gud bekymrer sig ikke kun om det, der be-
væger verden, men også om småting.

Dette opmuntrer til også i dagligdagen at bede: ”Gud giv mig hver 
eneste dag kun det, jeg har behov for. Han ser til spurven under tag; 
han ser da også til mig“ (Matthias Claudius).

Gud tager sig af det store. Han skaber gevaldige ting. Han er 
grandios.

Gud tager sig af de små ting. Han gør små, fine ting storslåede. 
Han udfører filigranarbejde. 

Hvor er Gud stor i det små! Han er FILIGRANDIOS!

Piet Hein: ”Den, Guds klarsyn falder på, ser det store i det små.“

SØNDAG 24. NOVEMBER 2019
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Ezra 2; Neh 7

Baggrund 

 

Til eftertanke 

Resten af hans folk

Sammenlign Neh 7,5 med 1 Krøn 21,1.
Hvilken hensigt ligger der bag disse folketællinger?

Kapitlet indeholder mange navne, der ikke længere siger os noget. 
Men vi bør huske på, at der her foreligger en ”hvid liste“, idet den 
indeholder navne på mennesker, der har overlevet. Det lader til at være 
et omfattende katalog. Den ”sorte liste“ over dem, der savnes, ville 
dog være meget længere. I Es 11,16 er der tale om resten af hans folk, 
der vil overleve landflygtigheden.

Der var mange, der var sluppet godt igennem det, men ikke havde 
omvendt sig. De havde ganske vist overlevet, men hørte ikke til den 
levende menighed. Versene 63-65 skildrer, hvor nøjagtigt der blev 
skelnet. Der nævnes mænd, der påstod, de var præster, men som ikke 
kunne bevise det. Dem optog man ikke uden videre. Bekræftelsen skul-
le finde sted ved hjælp af en speciel åbenbaring, idet man gjorde brug 
af Urim og Tummim. Denne liste afslører påfaldende ting, når man 
sammenligner følgende tekster:

Jer 11,21-23   >  Neh 7,27
Jer 20,6         >  Neh 7,41

”Pashkurs og Anatots indbyggere var dømt til total udslettelse. Og nu 
figurerer deres navne på listen over overlevende. Dømt til døden – og 
taget til nåde! Det er altså sådan, man kommer på Guds hvide liste – 
udelukkende på grund af nåde“ (luethi-nehemia-pdf, 93f.).

Hvilke betingelser skal man opfylde for at blive indskrevet i Livets Bog?
”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er 
Guds“ (Ef 2,8).

MANDAG 25. NOVEMBER 2019
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Ezra 8,1-15

Baggrund 

Til fordybelse

 

Til anvendelse

Til eftertanke

Hvem mangler her – og hvorfor?

”Herre, hjælp min sjæl, så jeg ikke mangler der, hvor der er brug for 
mig“ [fra tysk salmebog].

De, der ønsker at flytte tilbage til Jerusalem, forsamles. Ezra danner 
sig i første omgang et overblik over menneskemængden, som han skal 
føre igennem den farlige ørken. Det går hurtigt op for ham, at der ikke 
er levitter i flokken. De kan umuligt drage mod Jerusalem uden tem-
peltjenere. Det er dog tempeltjenesten, der er hovedårsagen til, at de 
vender hjem.

Hvor er levitterne? Hvor bliver Guds tjenere af? Man skulle da tro, de 
længtes efter endelig at kunne genoptage deres tjeneste efter fangen-
skabet! Det gør de øjensynligt ikke. 

Skyldtes det, at de havde måttet undvære arbejdet i årtier? De var 
veteraner, levitter uden arbejdsopgave. Hvordan skulle de også kunne 
udøve deres profession uden tempel? Havde de mon også glemt de-
res kald, ja, helt sluppet det? Og hvad med deres sønner? De havde 
jo overhovedet ingen indsigt i og erfaring med præstegerningen. De 
kunne hverken iagttage deres fædre, når de udøvede ceremonierne 
eller selv udføre dem. Eller var levitterne simpelthen kommet til at føle 
sig hjemme i det fremmede? Skræmte det uberegnelige pionerarbejde 
dem? Var det bekvemmelighed, der blokerede?

Er det muligt at være en ”kristen uden arbejdsopgave“? – Kan man 
være ferierende kristen?

”Da hørte jeg Herren sige: »Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for 
os?« Jeg svarede: »Her er jeg, send mig!«“ (Es 6,8).

TIRSDAG 26. NOVEMBER 2019
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Ezra 8,16-23

Baggrund 

Til anvendelse

Til eftertanke 

Under Guds beskyttelse

Sammenlign Ezra 8,22 med Neh 2,9.

Selv lister over savnede har deres gode sider. Man bliver opmærksom 
på, at nogle mangler og kan lede efter dem. Det sætter Ezra i værk. 
Han sender besindige mænd til Kasifa. Den lokale forstander skal 
sende levitter med tilbage. Missionen lykkes. Der kommer nu to leviti-
ske familier og 220 tempeltjenere med til Jerusalem. Ezra giver ikke sin 
egen kloge taktik æren for, at det lykkes, men derimod ”Guds nådige 
hånd“ (v. 18).

Dernæst kaldte Ezra gruppen til faste. Han er klar over, at hans evner 
ikke rækker. Han beder Gud om en vellykket rejse og frem for alt om 
at vise den rette vej. ”Den udtalte tillid, hvormed Ezra havde afslået 
militær ledsagelse, medfører, at han nu helt og holdent er afhængig af 
Guds beskyttelse“ (SEB 584 (Stuttgarter Erklärungsbibel)). 

Skal den, der stoler fuldt og fast på Gud, give afkald på menneskelig 
hjælp? Vil for eksempel en salvelse kunne gøre det ud for et læge-
besøg? Sammenligningen mellem Ezra 8,22 og Neh 2,9 er nyttig. 
Nehemias gjorde i en tilsvarende situation som Ezra brug af persisk 
ledsagelse, det vil sige militær beskyttelse ”og det til trods for, at han 
var sikker på, at Guds nådige hånd beskyttede ham“ (WStB 123). Det 
er ikke tilrådeligt at udlede noget generelt ud fra en enkelt beslutning.

”Jeg stoler på dig, Herre Jesus, jeg stoler alene på dig“ [tysk salme]. 
Lægger denne salme op til, at man ikke skal stole på sine medmenne-
sker, når man ene og alene stoler på Jesus? Absolut ikke. Men når det 
drejer sig om vores frelse og befrielse fra synd og skyld, så er der kun 
én, der har krav på vores uforbeholdne tillid: Jesus Kristus!

ONSDAG 27. NOVEMBER 2019



75

Neh 11

Baggrund 

Til fordybelse

Til eftertanke

At have et hjem

Hvad er årsagen til det underlige forbehold over for Jerusalem?

Denne gang ser vi en fortegnelse over de steder, forskellige familier 
skal bo. De er vendt tilbage efter flere generationer i udlændighed. Nu 
er de hjemme. Ordene ”bo“ og ”bosætte sig“ står som et omkvæd i 
Neh 11. Endelig er man ved målet for sin længsel: ”Hvis jeg glemmer 
dig, Jerusalem, så gid min højre hånd må lammes; gid min tunge må 
klæbe til ganen, hvis ikke jeg husker på dig, hvis ikke jeg sætter Jerusa-
lem over min højeste glæde“ (Sl 137,5-6).

Man ville have forventet, at der var rift om pladserne i Jerusalem. Det 
modsatte er tilfældet. Alle vil gerne bo alle vegne, bare ikke i Jerusa-
lem. Hvorfor det? Er det, fordi der ligesom ligger en hidtil uset svøbe 
over denne by? Fordi Jerusalem, forjættelsens by, åbenbart er blevet til 
forbandelsens by? Nu sker det forbløffende: de fornemme går forrest 
ind i ruinbyen. Loddet afgør, hvem de øvrige beboere skal være. Nogle 
melder sig endda frivilligt til dette pionerarbejde. De holder fast i 
håbet. Guds løfter kunne ikke lægges i ruiner.

Selv byen, der ligger i ruiner, er Guds by.
Selv den forvanskede verden er Guds verden.                                                          
Selv den ynkelige menighed er Guds menighed. 

”Det er hverken et udtryk for fromhed eller tro, ja, det er ikke engang 
fair, når man ustandseligt vil torpedere det opnåelige med henvisning 
til det uopnåelige … vist så, vi er gæster og pilgrimme her på jorden, 
men forhåbentlig gæster og pilgrimme, der ønsker det bedste for 
byen. I modsat fald er vi uønskede gæster og uværdige pilgrimme“ 
(luethi-nehemia pdf, 142).

”Kragerne skriger og drager i hastig flugt mod byen. Snart vil det sne. 
Salig den, der stadig har et hjem“ (Friedrich Nietzsche, Heimweh).

TORSDAG 28. NOVEMBER 2019
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Neh 12

Baggrund 

Til fordybelse

Til eftertanke 

Resumé

At sige tak

”… han og hans brødre stod for takkesangen“ (v. 8)

Beretningen om bymurens indvielse (v. 27-41) indledes med en liste 
over præsterne og levitterne (v. 1-26). V. 8 og 24 beskriver deres 
opgaver: at prise og takke. – Prise og takke? Hvordan er det muligt 
i denne deprimerende tid?! Alligevel bliver alle til rådighed stående 
instrumenter taget i brug (v. 27). Der står to takkekor rundt om Je-
rusalem. Der synges og laves musik til Guds ære, så man kan høre 
Jerusalems glæde på lang afstand (v. 43). I forbindelse med lovsangen 
nævnes David gentagne gange (v. 24.36.45.46). Hans tak er frugten 
af den tilgivelse, han har erfaret. I samme ånd handler præsterne og 
levitterne. Efter endt gerning gøres der bod.

I stedet for selvros > renselse (v. 30)

Den overstrømmende glæde er ikke affødt af egne bedrifter:  
”Gud havde givet dem stor glæde“ (v. 43).

Er pris og tak muligt i en vanskelig tid? Paul Gerhardt viser, at underet 
virkelig kan ske i mørke perioder, idet han benytter solen som motiv: 
”Den gyldne sol oprinder / i salig fryd den skinner / og sprænger 
grænser. / Dens glans og blide lys / gi’r liv i hjertet ind. / I søvnen 
hvilede hoved og krop; / nu står jeg glad og munter op. / Mod himlen 
vendes min sjæl og mit sind.“

”Sig tak under alle forhold!“

Navnelisterne og de øvrige oversigter i Ezras Bog og Nehemias’ Bog er 
et udtryk for Guds kærlighed.

FREDAG 29. NOVEMBER 2019
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 Indledende  
spørgsmål

 Neh 7,41
 Jer 20,6

 Ezra 8,15

 Neh 11,20

 Neh 12,8.27.43

Spørgsmål til drøftelse

1 Hvilken praktisk betydning har lister i hverdagen?

 Hvilken sammenhæng kan I se mellem ”Schindlers liste“  
og ”Livets Bog“?

2 Sammenlign de to bibeltekster.

 Hvordan kommer man på listen over overlevende (i Livets Bog)?
 Hvordan får vi vished om at stå i Livets Bog?

3 Hvorfor står levitterne på listen over savnede?

 Der findes ikke noget, der hedder ”kristen uden arbejdsopgaver“.

 Passer denne påstand? Er der i så fald ikke tale om en  
permanent overbelastning?

4 Hvad udtrykker listen over de steder, hvor folk bor?

 Hvad forbinder I med ordet hjem?

 Hvordan kan vi bidrage til, at vores menigheder bliver et  
hjem – og bliver ved med at være det?

5 ”Sig tak under alle forhold.“

 Kender I nogen, der har kunnet gøre det?
 Findes der anledninger, hvor det også er lykkedes for jer?
 Hvilken betydning ville en takke-tjeneste have? 

SABBATTEN 30. NOVEMBER 2019


