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Historien lyder sådan: Under kong Josias’ regering i Jerusalem (640-
609 f.Kr.) fandt en eller anden, sandsynligvis en person, der arbej-
dede i templet, en kopi af en bog. Bogen blev oplæst for kong Josija. 
”Da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen, flængede han sine 
klæder“ (2 Kong 22,11). Hvorfor gjorde han det? Fordi han indså, at 
han og hans folk ikke adlød det, der var skrevet i bogen.

På grundlag af bogen, som omtales som ”pagtsbogen“ (2 Kong 
23,2), begyndte Josija en stor reform. Den kan vi læse om i 2 Kong 
23.

Hvad var det for en bog, der havde så stor indflydelse på kongen og 
hans folk? Man mener, at det var Femte Mosebog, som vi skal stu-
dere i dette kvartal.

Den femte og sidste af de fem Mosebøger kaldes på engelsk Deu-
teronomy, et navn sammensat af to græske ord, nemlig for ”anden“ 
(deuteros) og ”lov“ (nomos). Det betyder altså ”den anden lov“, og 
bogen kan opsummeres på følgende måde:

Efter at have forladt Egypten og indgået en pagt med Herren ved 
Sinaj gik Israels børn ikke direkte ind i Kana’an, men vandrede i ør-
kenen i 40 år. Da de 40 år var til ende og hebræerne endelig skulle 
krydse floden ind til Det Lovede Land, henvendte Moses sig til dem i 
en række taler. Kernen i disse taler var: I skal nu gå ind i Det Lovede 
Land. I må endelig ikke glemme, hvad Herren har gjort for jer, og 
glem ikke, hvad han kræver af jer nu: I skal elske ham af hele jeres 
hjerte og sjæl og vise den kærlighed gennem lydighed mod alle 
hans bud, i overensstemmelse med pagten.

For at understrege pagtens vigtighed gentog Moses De Ti Bud for 
folket. De var den juridiske grundvold for deres forpligtelser i den 
pagt, som Gud først havde indgået med deres fædre og nu fornyede 
med dem lige på grænsen til Kana’an.

Vi kan derfor spørge: Er der ligheder mellem det, Israels børn på 
grænsen til Det Lovede Land stod over for, og det, vi i dag står over 
for på grænsen til Det Lovede Land, som er et meget bedre land end 
deres?
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Det er baggrunden for emnet for dette kvartals studier, som er kaldt 
”’Den Nærværende Sandhed’ i Femte Mosebog“. Vi skal studere 
nærværende sandhedsbudskaber, som vi kan hente fra Guds ord til 
sit pagtsfolk.

I kvartalet skal vi se på emner fra Femte Mosebog som fx den evige 
pagt, lov og nåde, hvad det betyder at elske Gud og næsten, og 
allervigtigst, hvordan Femte Mosebog åbenbarer Guds kærlighed, 
som kom til udtryk på den mest enestående måde i Jesu død og op-
standelse.

Der er en stor afstand i tid og kultur mellem kirken i dag og kirken i 
ørkenen. Men måske er der mere, som binder os sammen end adskil-
ler os. Kunne følgende ord fx ikke også siges til os i dag?

”Se, nu lærer jeg jer love og retsregler, sådan som Herren min Gud 
har befalet mig; dem skal I følge i det land, som I skal ind og tage i 
besiddelse. I skal følge dem omhyggeligt! Så vil andre folk få øjnene 
op for jeres visdom og indsigt, for når de hører om alle disse love, vil 
de sige: ‘Hvor dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk!’“ 
(5 Mos 4,5-6).

Læg mærke til, at det ikke var lovene i sig selv, der gav dem visdom 
og indsigt, men deres lydighed mod disse love. Der er helt klart et 
budskab til os deri. Vi vil opdage, at det er et af mange budskaber i 
Femte Mosebog.

Clifford R. Goldstein er redaktør af Adventistkirkens  
Bibelstudium til sabbatsskolen og forfatter af bogen 
”Baptizing the Devil: Evolution and the Seduction of 
Christianity“.

INDLEDNING
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”Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed“  
(1 Joh 4,8).

Femte Mosebog opstod selvfølgelig ikke i et vakuum. Som med  
alt andet i livet indgår Femte Mosebog i en sammenhæng, og den 
sammenhæng spiller en vigtig rolle, når man skal forstå bogens  
betydning og hensigt.

Der foregår en hel del historie forud for bogen. Denne historie for-
klarer ikke kun forholdene omkring selve bogen, men også situatio-
nen i den verden og i de omgivelser, som udgjorde bogens historiske 
og litterære sammenhæng. Ligesom det vil være vanskeligt at forstå 
en vinduesviskers hensigt og funktion udenfor dens forbindelse til 
en bil, vil det være vanskeligt at forstå Femte Mosebog udenfor den 
sammenhæng, hvori den opstod. Det gælder naturligvis også med 
henblik på vores tema, som er Femte Mosebog og nærværende 
sandhed.

En person læste den russiske forfatter Leo Tolstojs Krig og Fred, som 
er på ca. 1500 sider, på kun tre dage. Da vedkommende blev spurgt, 
hvad den handlede om, var svaret: ”Den handler om Rusland.“

At forsøge at dække de tusinder af år af menneskehedens historie, 
før vi kommer til Femte Mosebog, er lidt det samme. Men ved at fo-
kusere på højdepunkterne kan vi se den sammenhæng, som er nød-
vendig for bedst at forstå denne bog, som er så rig på ”nærværende 
sandhed.“

· Es 14,12-14
· Ez 28,12-17
· 1 Mos 3,1-7
· 1 Mos 12,1-3
· ApG 7,20-36
· 2 Mos 19,4-8
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SØNDAG

 Es 14,2-14
Ez 28,12-17

Åb 12,7

Til eftertanke

26. SEPTEMBER 2021

Elsk, så bliver du elsket

1 Joh 4,8 siger: ”Gud er kærlighed“. Disse tre ord er enkle, men de-
res mening er så dyb, at vi knap kan forstå deres betydning. De siger 
ikke, at Gud elsker, eller at Gud åbenbarer kærlighed, eller at Gud er 
en manifestation af kærlighed, men at Gud er kærlighed. Kærlighed 
er selve essensen af Guds identitet. Som syndige mennesker er vi 
ikke i stand til helt at fatte, hvad det betyder, at ”Gud er kærlighed“.

Men vi kan i hvert fald forstå nok til at vide, at det er meget gode 
nyheder. Hvis teksten i stedet for at sige ”Gud er kærlighed“ sagde, 
”Gud er had“, eller ”Gud er hævngerrig“, eller ”Gud er ligeglad“, ville 
en sådan åbenbaring af ham være noget, vi ville bekymre os over.

Sandheden om, at ”Gud er kærlighed“, hjælper os til bedre at for-
stå tanken om, at Guds styreform, den måde, han hersker over hele 
skaberværket, genspejler kærlighed. Gud elsker os, og vores respons 
skal være at elske ham (se 5 Mos 6,5; Mark 12,30).

Men kærlighed og dette at være kærlighed må være frivillig. 
Gud kan ikke tvinge kærlighed, for det øjeblik han gør det, er den 
ikke længere kærlighed. Da Gud skabte intelligente mennesker og 
fornuftsvæsner i himlen og på jorden med evnen til at elske, var der 
derfor altid den risiko, at de måske ikke kom til at gengælde hans 
kærlighed. Nogle gjorde det ikke, og derfor opstod det, vi kender 
som den store strid.

Hvorfor giver følgende bibeltekster kun mening i sammenhæng 
med frihed og den risiko, som kærlighed indebærer? 

Ez 28,15 er især oplysende. Det viser, at selv om denne engel, Lu-
cifer, var et fuldkomment væsen, skabt af en fuldkommen Gud, 
blev der fundet uret hos ham. Det var ikke, fordi han til at begynde 
med af Gud var blevet skabt med denne uret. Lucifer var blevet 
skabt med evnen til at elske og havde sand moralsk frihed. Men på 
trods af alt det, han var blevet givet (”Alle slags ædelsten sad på din 
dragt“), ønskede denne engel mere. Det ene førte til det næste, ind-
til ”der blev krig i himlen.“

Der findes steder, hvor man kan købe robothunde, som vil adlyde 
alt, du siger, aldrig snavse dine tæpper til eller gnave i dine møbler. 
Men er du i stand til at have et meningsfyldt forhold til en sådan 
”hund“? Kan denne illustration hjælpe os til at forstå, hvorfor Gud 
ønskede skabninger, som virkelig kunne gengælde hans kærlighed?
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MANDAG

 

1 Mos 2,15-17;  
3,1-7

 

Til eftertanke

27. SEPTEMBER 2021

Syndefaldet og vandfloden

Næsten alle skolebørn har hørt fortællingen om æblet, der faldt ned 
i hovedet på Isaac Newton, og vips! så opdagede han tyngdekraften. 
Om et æble virkelig faldt ned i hovedet på ham, er ikke afgørende. 
Egentlig var det ikke ham, der opdagede tyngdekraften. Enhver, der 
havde oplevet at falde, vidste allerede, at den eksisterede. Det afgø-
rende ved Newtons store indsigt var, at han forstod, at den samme 
kraft, som fik æblet til at falde (tyngdekraften), også holdt månen i 
dens bane omkring jorden og jorden i dens bane omkring solen osv.

Dette var vigtigt, for i årtusinder havde mange mennesker troet, 
at de love, der styrede himlene, var anderledes end de love, der sty-
rede jorden. Newton viste, at denne opfattelse var forkert.

Newtons opdagelse gjaldt naturlove, men et tilsvarende princip 
gælder for morallove. Den samme frihed, kærlighedens iboende fri-
hed, som førte til Lucifers fald i himlen, førte også til menneskenes 
fald på jorden.

Disse vers fortæller om fuldkomne mennesker i en fuldkommen 
verden, skabt af en fuldkommen Gud. Hvordan viser de også den 
mægtige sandhed om kærlighedens iboende frihed?

Efter syndefaldet gik det fra ondt til værre. Det kom så langt, at 
Herren på et tidspunkt sagde om menneskene, ”at alt, hvad de ville 
og planlagde dagen lang, kun var ondt“ (1 Mos 6,5). Og hvis deres 
tanker og planer var onde, var deres handlinger ikke bedre. Det blev 
så ondt, at Gud ødelagde hele verden med en stor vandflod. På en 
måde gav han menneskene en mulighed for at starte forfra, en slags 
skabelse nummer to. Men som historien om Babelstårnet viser  
(1 Mos 11,1-9), var menneskeheden stadigvæk opsat på at trodse 
Gud. ”Da tårnet var delvis færdigt, blev en del af det brugt til bolig 
for bygmestrene. Andre dele blev prægtigt møbleret og udsmykket 
og viet til deres afguder. Folket jublede over deres fremgang, priste 
deres guder af sølv og guld og satte sig op mod himmelens og jor-
dens hersker“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 59). I tillæg til 
at forvirre deres sprog spredte Gud den faldne menneskehed ud over 
hele jorden.

Lav en mental liste over dine tanker igennem dagen. Hvad siger  
det om dit eget hjertes tilstand?
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 1 Mos 12,1-3

 

 
 

 ApG 7,20-36

 Til eftertanke

28. SEPTEMBER 2021

Abrahams kald 

Abram (senere kaldt Abraham) optræder første gang i slægtstavlen i  
1 Mos 11, som følger omtalen af, at menneskene blev spredt fra Babel.

Læs om Guds kald til Abram. Hvordan forstår vi i dag, i lyset af Jesu 
død og opstandelse og udbredelsen af evangeliet, Guds løfte til 
Abraham?

Mange hundrede år senere forsøger apostlen Paulus at løse problemet 
med galaternes vranglære ved at pege tilbage på Abrahams kald. Han 
viser, at den var et tidligt udtryk for, hvad der altid havde været Guds 
hensigt, nemlig at evangeliet skulle nå hele verden. ”Så skal I vide, at 
det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da Skriften 
forudså, at det er af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik 
Abraham på forhånd det evangelium forkyndt: ‘I dig skal alle folkesla-
gene velsignes.’ Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den 
troende Abraham“ (Gal 3,7-9).

Abrahams kald blev første gang udtrykt i 1 Mos 12. En stor del 
af resten af Første Mosebog handler om hans direkte efterkommere, 
det ene funktionsforstyrrede afkom efter det andet, som skabte den 
ene forkludrede familie efter den anden. Alligevel skulle løftet til 
sidst gå i opfyldelse gennem dem. Det nåede et afgørende punkt i 
Guds kald til Moses.

Læs martyren Stefanus’ beskrivelse af Moses og udgangen af Egyp-
ten. Hvordan passer dette ind i Guds oprindelige kald til Abraham?

I en verden fuld af uvidenhed, fejl og en generel mangel på kendskab 
til sandhed kaldte Herren et folk, sit folk, Abrahams afkom, ud af 
Egypten. Gennem dem ønskede han at bevare kendskab til sandhe-
den, det vil sige sandheden om ham, Jahve, og om frelsesplanen, men 
også at sprede denne kendskab til resten af verden.

Hvordan ser vi menigheden i dag i forhold til resten af verden? 
Hvilke paralleller er der mellem os og det gamle Israel? Hvilket  
ansvar lægger denne parallel på hver enkelt af os personligt?

TIRSDAG
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 2 Mos 19,4-8

Til eftertanke

29. SEPTEMBER 2021

Pagten ved Sinaj

Udgangen af Egypten og alt, den medførte, lige fra blodet på dør-
stolperne i Egypten til dramaet ved Rødehavet, var en fantastisk 
oplevelse. Der er ingen tvivl om, at det må have gjort stort indtryk 
på dem, der oplevede det. Herren sagde: ”I har selv set, hvad jeg 
gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte 
jer herhen til mig“ (2 Mos 19,4).

Hvorfor foretog Gud denne imponerende og dramatiske red-
ningsaktion og tog en nation ud fra en anden nation, eller som 
Moses selv sagde til dem: ”Eller har nogen gud før forsøgt at hente 
sig et folk ud af et andet folk ved hjælp af prøvelser, tegn og undere, 
med krig, med stærk hånd og løftet arm og med store og frygtind-
gydende gerninger, sådan som Herren jeres Gud gjorde med jer i 
Egypten for øjnene af dig?“ (5 Mos 4,34).

Hvorfor kaldte Herren folket ud af Egypten?

Så enkelt var det. Gud kaldte dem ud, fædrene Abrahams, Isaks og 
Jakobs afkom. Med disse efterkommere oprettede Gud en pagt, og de 
ville i sandhed blive ”min ejendom, ene af alle folkene, for hele jorden 
tilhører mig“ (2 Mos 19,5). Denne relation var central i pagten.

Men tanken om at være Guds ”ejendom“ (segullah) kunne let 
blive og blev misforstået. Deres særlige status skyldtes ikke noget 
iboende helligt og retfærdigt i dem selv. Det skyldtes ene og alene 
Guds nåde, som blev vist dem, og de fantastiske sandheder, som han 
havde givet dem – sandheder, som de skulle følge, og som de som 
”et kongerige af præster“ med tiden skulle dele med hele verden.

Gud satte også nogle betingelser, da han oprettede pagten. Han 
gav folket De Ti Bud (2 Mos 20), og så blev pagten ratificeret. Efter 
at have stænket det nyopførte alter med blod fra ofringerne tog 
Moses”pagtsbogen og læste den op for folket, og de sagde: ‘Vi vil 
adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler’“ (2 Mos 24,7). Igen lo-
vede folket, at de ville adlyde.

”For da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog 
han blodet af kalvene og bukkene tillige med vand og skarlagenrød 
uld og isop og stænkede det både på bogen og på hele folket, idet 
han sagde: ‘Dette er pagtens blod, den pagt, Gud har sluttet med 
jer’“ (Hebr 9,19-20). Hvilken betydning har blodet, og hvorfor er 
det så vigtigt også for os i dag?

ONSDAG
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 2 Mos 19,4-5

4 Mos 14,28-35

Til eftertanke

30. SEPTEMBER 2021

Frafald og straf

”Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre“ (2 Mos 19,8; se også 2 Mos 
24,3; 2 Mos 24,7). Selv om folket helt sikkert havde ment disse ord, 
hver gang de sagde dem, viser historien desværre, at deres handlin-
ger gang på gang modsagde deres ord. Selv om de var det udvalgte 
folk, selv om de frivilligt var indgået i pagten med Gud, overholdt de 
ikke deres side af den. Og den bestod egentlig kun i én ting.

Hvori bestod Israels afgørende del med hensyn til pagten?

Kaldet til at adlyde Gud, at holde hans lov, var lige så lidt lovtrældom 
dengang, som det er i dag (se Matt 7,24-27; Joh 14,15; Jak 2,20; 
Rom 6,11-12). Alligevel svigtede Israel igen og igen med at holde 
deres del af aftalen.

Faktisk faldt de fra næsten med det samme, ved foden af Sinaj 
bjerg, hvor pagten var blevet indgået (se 2 Mos 32,1-6). Desværre 
blev troløshed mere normen end undtagelsen, og derfor måtte de 
vandre i ørkenen i 40 år i stedet for hurtigt at komme ind i Det Lo-
vede Land.

Hvilken straf fik folket, fordi de nægtede at havde tillid til det,  
Herren havde bedt dem om at gøre?

Dengang som nu viser ulydighed sig ofte ikke i direkte oprør, selv 
om det også sker, men i manglende tillid til, hvad Gud siger. Det, der 
gjorde denne synd endnu mere afskyelig for Israel var, som Gud selv 
sagde, at alle disse mænd havde ”set min herlighed og de tegn, jeg 
har gjort i Egypten og i ørkenen, og … for tiende gang har udæsket 
mig og ikke har adlydt mig“ (4 Mos 14,22). På trods af alt det, de 
havde set og erfaret, nægtede de alligevel at adlyde Herren og ind-
tage landet, på trods af Guds løfter om, at det ville lykkes for dem (4 
Mos 13-14).

Tænk over ovennævnte udtalelse om, at ulydighed ofte skyldes 
manglende tillid til Guds ord til os. Hvorfor er dette tilfældet, og 
hvordan kan vi lære at have større tillid til Gud?
 

TORSDAG
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Til videre studium

For et mere dybtgående og vel gennemtænkt studium af temaet om 
den store strid, baseret på tanken om, at Gud er kærlighed, skrevet 
af en syvendedags adventist, se John Peckhams Theodicy of Love: 
Cosmic Conflict and the Problem of Evil (Grand Rapids, MI: Baker 
Academic, 2018). Det faktum, at dette værk er udgivet af et ikke-ad-
ventist forlag, viser, at god bibelsk forskning er i stand til at åbenbare 
den store strid, som den er fremstillet i Skriften.

”Kort sagt, jeg påstår, at ret forstået står Guds kærlighed i cen-
trum af en kosmisk kamp, og at Guds forpligtelse til kærlighed er en 
moralsk tilstrækkelig begrundelse for, at Gud tillader det onde. Det 
har betydelige konsekvenser for forståelsen af guddommeligt for-
syn, som udøves inden for det, jeg kalder pagtsregler for forholdet 
mellem Gud og mennesker“ (John C. Peckham, Theodicy of Love: 
Cosmic Conflict and the Problem of Evil, s. 4).

”Det var en stor skuffelse for Moses og Aron og Kaleb og Josua, 
at Israel ikke skulle drage ind i Kana’an før efter fyrre år. Men de tog 
den guddommelige beslutning til efterretning uden at klage. De, der 
havde beklaget sig over Guds handlemåde med dem og sagt, at de 
ville drage tilbage til Egypten, græd og sørgede dybt nu, da de gik 
glip af de velsignelser, som de havde ringeagtet. Før beklagede de sig 
uden grund, nu gav Gud dem noget at græde over. Hvis de havde 
sørget over deres synd, da den med troskab blev foreholdt dem, ville 
denne dom aldrig være blevet afsagt over dem; men de sørgede over 
straffen. Deres sorg var ikke et udtryk for anger, og derfor blev dom-
men ikke annulleret“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 197-198).

1. Drøft spørgsmålet om en fri vilje og kærlighed. Hvorfor må kær-
lighed frit gives for at være kærlighed? Med al den lidelse, der er 
i verden, vil nogen påstå, at Guds kærlighed ikke var det værd. 
Hvordan vil du svare på en sådan udfordring?

2. Lydighed er central i hele Bibelen. Hvad er så lovtrældom? 
Hvilke faktorer kan fordreje et ønske om at være tro imod Gud 
og hans ord og bud til lovtrældom?

3. Drøft i klassen spørgsmålet fra tirsdagsafsnittet om parallellen 
mellem det gamle Israel og menigheden i dag. Hvori består 
disse paralleller, og hvorfor bør vi bekymre os om dem?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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Og de ”spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den 
samme åndelige drik – for de drak af en åndelig klippe, som fulgte 
med, og den klippe var Kristus“ (1 Kor 10,3-4).

”Dette er den tale, Moses holdt“ (5 Mos 1,1). Sådan begynder 
Femte Mosebog. På trods af, at Moses og hans tilstedeværelse lige 
fra disse åbningsord til hans død i Moabs land (5 Mos 34,5), domi-
nerer bogen, handler Femte Mosebog ligesom resten af Bibelen om 
vor Herre Jesus. For han er den, der skabte os (1 Mos 1-2; Joh 1,1-
3), opretholder os (Kol 1,15-17; Hebr 1,3) og frelser os (Es 41,14; Tit 
2,14). Og med en mindre historisk og bogstavelig læsning åbenbarer 
Femte Mosebog, hvordan Herren blev ved med at skabe, opretholde 
og frelse sit folk på dette afgørende tidspunkt i frelsens historie.

Lige inden Israels børn endelig skal gå ind i Kana’an, giver Moses 
dem grundlæggende en historieundervisning. Dette tema gentages 
mange gange i hele Bibelen: Husk, hvad Herren har gjort for jer i 
fortiden.

Denne formaning bør også have betydning for os, som står ved 
grænsen til et bedre Løftets Land: ”Idet jeg ser tilbage på vores 
tidligere historie, hvor vi har bevæget os over hvert eneste skridt af 
fremgang indtil vores nuværende position, … fyldes jeg med forun-
dring og med tillid til Kristus som vores leder. Vi har intet at frygte 
for fremtiden bortset fra, at vi glemmer, hvordan Herren har ledt os 
og hans undervisning i vores tidligere historie.“ (Ellen White, Life 
Sketches, side 196.

· 5 Mos 1-3
· 2 Mos 32,29-32
· 4 Mos 14
· Ef 3,10
· 1 Mos 15,1-16
· Joh 14,9

14

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Moses’ historie- 
undervisning

 TIL SABBATTEN | 9. OKTOBER 20212
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SØNDAG

2 Mos 32,39-32

Til eftertanke

3. OKTOBER 2021

Moses’ tjeneste

Moses er en nøgleperson i hele Bibelen. Og selv om han ikke omtales 
før 2 Mos 2,2, har han skrevet Første Mosebog, Guds autoritative og 
grundlæggende beretning om, hvem vi er, hvordan vi blev til, hvor-
for det står så slemt til, som det gør, og hvorfor vi alligevel kan have 
håb. Skabelsen, syndefaldet, løftet om frelse, syndfloden, Abraham, 
evangeliet har alle deres rødder i Første Mosebog, hvis forfatter var 
profeten Moses. Det er svært til fulde at måle denne ene mands ind-
flydelse. Han var ikke fejlfri, men var alligevel i stand til at arbejde for 
Gud, fordi han elskede Herren og ønskede at tjene ham.

Denne tekst gengiver en samtale mellem Herren og Moses. Hvilket 
indblik giver denne beretning i Moses’ karakter? Hvad fortæller 
den om, hvorfor Herren var i stand til at bruge ham på så enestå-
ende en måde på trods af de fejl, han havde?

Selv om Moses ikke havde noget at gøre med folkets synd, forsøgte 
han at gå i forbøn for det syndige folk. Han var til og med villig til 
at miste sin egen sjæl for dem. Det er fascinerende, at når Moses i 
2 Mos 32,32 beder Gud om at tilgive deres synd, betyder udsagns-
ordet egentlig ”at bære“. Moses, som indså, hvor alvorlig synden 
var, og hvad der skulle til for at sone den, bad han altså Gud om at 
”bære“ deres synd. Det skyldes, at det er den eneste måde, hvorpå 
deres synd og enhver synd til syvende og sidst kan blive tilgivet.

Vi har altså her tidligt i Bibelen et mægtigt eksempel på en sted-
fortræder. Gud vil i personen Jesus selv påtage sig hele straffen for 
vores synd. Dette er af Gud forudbestemt som den eneste måde, 
hvorved menneskeheden kan frelses samtidigt med, at principperne 
for hans styre og lov opretholdes.

Mange hundrede år senere skrev Peter om Jesus: ”På sit legeme 
bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal 
leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt“ (1 Pet 2,24).

I beretningen om Moses og i hans reaktion på folkets synd ser 
vi Moses i rollen som den, der går i forbøn for et frafaldent, syndigt 
folk. Han er et forbillede på, hvad Jesus også vil gøre for os (se Hebr 
7,25).

”Han var villig til at miste sin egen sjæl for sit folk.“ Tænk over, 
hvad denne udtalelse indebærer. Hvad kan vi lære heraf om, hvad 
det virkelig vil sige at elske andre?
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MANDAG

 

 5 Mos 1,1-6

 

Til eftertanke

4. OKTOBER 2021

Opfyldte profetier

Moderne videnskab kommer af og til frem til teorier, som ligger langt 
fra Bibelens fortælling, fx omkring universets oprindelse. Men viden-
skaben giver os samtidig forbløffende indsigt i nogle områder, hvor 
vi i tro kan se Guds skaberkraft. Den harmoni, balance og præcision, 
som kendetegner mange sider af naturens verden, selv i dens faldne 
tilstand, bliver ved med at forbløffe dem, der studerer den.

Hvis Gud er så nøjagtig med elementer i den fysiske verden, vil 
han helt sikkert også være det i den åndelige. I de første vers i Femte 
Mosebog kan vi se mere af Guds ufattelige nøjagtighed.

Hvad er den profetiske betydning af, at 5 Mos 1,3 taler om ”det 
fyrretyvende år“?

Da Moses udsendte spioner fra Kadesh i Parans ørken for at udfor-
ske landet, og folket afviste opfordringen til at indtage det, fik de at 
vide, at de ikke ville komme ind i det lovede land, som de havde hå-
bet: ”Ligesom I brugte fyrre dage til at udspejde landet, skal I bære 
jeres straf i fyrre år, et år for hver dag, og I skal erfare, hvad det vil 
sige at have mig til fjende“ (4 Mos 14,34).

Femte Mosebog begynder historien om Guds folk i det fyrrety-
vende år, nøjagtigt som Gud havde sagt. Guds ord er med andre 
ord lige så pålideligt som Gud selv, og det, vi ser her i de første vers 
i Femte Mosebog, er yderligere bevis for hans pålidelighed. Gud vil 
gøre, hvad han siger, og han vil gøre det på det tidspunkt, han har 
sagt, at han vil gøre det.

Dette er selvfølgelig ikke den eneste profetiske tidsperiode, som 
er gået i opfyldelse på den måde, Gud havde sagt. Når vi ser tilbage 
fra vores udgangspunkt i dag, kan vi fx finde tidsprofetien om Jesus i 
Dan 9,24-27, som gik nøjagtigt i opfyldelse i overensstemmelse med 
Guds ord. Vi kan se, at ”én tid, to tider og en halv tid“ (Dan 7,25; se 
også Åb 12,6.14; Åb 13,5) er gået i opfyldelse i historien ligesom de 
2300 dage i Dan 8,14.

Ud over disse præcise tidselementer har profetierne i Daniel 2, 7 
og 8, som så nøjagtigt forudsagde verdenshistorien, givet os over-
vældende beviser på Guds forudviden, kontrol med historien og hans 
ords pålidelighed.

Vi kan se, at Gud trofast opfyldte disse profetier fra fortiden, nøj-
agtigt som det var forudsagt. Det giver os tillid til, at vi også kan 
stole på de ting, han har forudsagt, som endnu er fremtid.
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 5 Mos 1,9-11

 5 Mos 1,12-17
 
 

5. OKTOBER 2021

Tusind gange så mange 

Moses var langt mere end en profet. Efter den lange vandring i ørke-
nen talte Moses på Herrens vegne og sagde: ”Se, jeg lægger landet 
åbent foran jer. Ryk ind og tag det land i besiddelse, som Herren lo-
vede jeres fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem og deres efter-
kommere“ (5 Mos 1,8).

Men læg mærke til, hvad der så siges.

Hvilken betydning har disse ord, især i lyset af det faktum, at folket 
rent faktisk var blevet straffet af Gud for deres oprør i Kadesh i  
Parans ørken?

Vi møder her endnu et eksempel på Guds nåde. Selv under den lange 
ørkenvandring blev folket velsignet: ”I fyrre år sørgede du for dem, 
så de ikke led mangel i ørkenen; deres klæder blev ikke slidt i laser, og 
deres fødder svulmede ikke op“ (Neh 9,21).

Moses viste igen sin kærlighed til sit folk. Han bad Gud om at 
lade dem blive tusind gange så mange, som de allerede var.

Hvad skete som et direkte resultat af Guds velsignelser, og hvad 
gjorde Moses for at takle situationen?

Selv når Herren var til stede midt iblandt dem med vældig kraft, var 
der behov for organisation, struktur og et system med ansvarlig-
hed. Israel var en qahal, en organiseret forsamling (se 5 Mos 31,30), 
en forløber for Det Nye Testamentes ekklesia, det græske ord for 
”kirke“ (se Matt 16,18). Og selv om Paulus arbejdede i en anderledes 
sammenhæng, var han aldrig langt fra sine jødiske rødder. I Første 
Korintherbrev 12 ser vi, hvordan han tydeligt skitserer behovet for, at 
kvalificerede personer udfylder forskellige roller, så hele ”legemet“ 
kan fungere ordentligt, ligesom vi ser det i Femte Mosebog og i qahal 
i ørkenen. Kirken i dag, ligesom qahal dengang, skal være et forenet 
legeme, hvor mennesker udfylder forskellige roller i overensstemmelse 
med deres gaver.

Af og til oplever vi, at mennesker protesterer mod ”organiseret“ 
religion, men Guds Ord anerkender ingen anden form for religion 
end den organiserede. Og man kan jo spørge, om disse mennesker 
ville fortrække ”uorganiseret“ religion i stedet?

TIRSDAG
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 4 Mos 14
 5 Mos 1,20-46

4 Mos 14,11-20

Til eftertanke

6. OKTOBER 2021

Kadesh i Parans ørken

Den første del af Femte Mosebog gensøges af et spøgelse, nemlig 
”spøgelset“ fra Kadesh i Parans ørken. Som vi har set, danner denne 
uheldige historie den umiddelbare baggrund for Femte Mosebog, og 
det er nødvendigt at se nærmere på den.

Hvordan reagerede folket på spejdernes rapport, og hvad førte  
deres reaktion til?

Vi kan drage mange lærdomme fra denne historie, men en vigtig lek-
tie, som vil dukke op igen og igen i bogen, finder vi også i 4 Mos 14.

Igen ser vi Moses gå i forbøn for folket. Han ønsker ikke, at Herren 
udsletter folket. Hvilke vigtige argumenter bruger han for at over- 
bevise Gud?

Tænk over, hvad Moses sagde til Gud. Tænk på, hvordan du vil op-
fattes af egypterne og de andre nationer i dette område, hvis du gør 
sådan. Dette er en vigtig pointe, for til syvende og sidst var intet af 
det, Gud havde ønsket at gøre med Israel, gjort kun for Israels egen 
skyld. Gud ønskede at nå hele menneskeheden. Israels folk skulle 
være et lys for verden, et vidne i de gamle tider om den kærlighed, 
magt og frelse, som findes hos den sande Gud, ikke i de værdiløse 
afguder, som oldtidens folkeslag tilbad.

Moses sagde: ”Hvis du udsletter dette folk, hvad så? Så vil de 
andre folk sige: ‘Fordi Herren ikke magtede at føre dette folk ind i 
det land, han havde lovet dem, slog han dem ned i ørkenen’“ (4 Mos 
14,16).

Vi ser med andre ord her et tema, der genfindes overalt i Bibelen. 
Gud skal herliggøres gennem sit folk. Guds herlighed, godhed, kær-
lighed og magt skal åbenbares gennem hans kirke, ved det, han ud-
fører gennem sit folk. Hans folk gør det selvfølgelig ikke altid let for 
Gud at nå sit mål, men i sidste ende vil Gud blive herliggjort gennem 
sine handlinger på jorden.

Læs Ef 3,10. Hvad siger Paulus, og hvordan sker det? Hvordan bliver 
”Guds visdom i al sin mangfoldighed“ gjort kendt for hele univer-
set? Har vi som enkeltpersoner en rolle i opfyldelsen? Hvis det er 
tilfældet, hvori består den da?

ONSDAG
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 1 Mos 15,1-16

Til eftertanke

7. OKTOBER 2021

Amoritternes synd

I Femte Mosebog kapitel 2 og 3 fortsætter Moses med sit resumé af 
israelitternes historie. Han fortæller om, hvordan de med Guds vel-
signelse knuste deres fjender. Når de var trofaste, gav Gud dem sejr, 
selv over ”kæmper“ (5 Mos 2,11.20; 5 Mos 3,13).

Dette rejser et emne, som vi er nødt til at berøre, nemlig udryd-
delsen af andre folk. Ofte ville Israels børn først tale fred med et 
andet folk (5 Mos 20,10-11), men hvis folket ikke accepterede det til-
bud, de fik, ville israelitterne nogle gange gå ind og ødelægge dem, 
kvinder og børn indbefattet. ”Da Sihon med hele sin hær rykkede ud 
til kamp mod os ved Jasa, overgav Herren vor Gud ham til os, og vi 
slog ham og hans sønner og hele hans hær. Dengang indtog vi alle 
hans byer, og i hver eneste by lagde vi band på mænd, kvinder og 
børn; der var ingen, der overlevede“ (5 Mos 2,32-34).

Nogle forsøger at forklare dette ved at påstå, at disse historier ikke 
er sandfærdige. Men den forklaring holder ikke, når man tror på, at 
”ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, 
til vejledning og til opdragelse i retfærdighed“ (2 Tim 3,16). Så hvad 
gør vi med de vanskelige spørgsmål omkring disse begivenheder?

Hvad sagde Gud til Abram, i 1 Mos 15,16, og hvordan kaster det 
lidt lys over problemet?

Der er nok ingen tvivl om, at mange af disse hedenske nationer var 
ualmindeligt brutale folk, som lang tid forinden berettiget kunne have 
stået over for Guds vrede og straf. Selv om Gud tålmodigt ventede på, 
at de måske ville forandre sig, ændrer det ikke på den barske virkelig-
hed, at alle ofte blev dræbt, også børn. 

Sagen er, at vi, med den begrænsede information vi har om hele 
begivenhedens sammenhæng, må acceptere, at virkeligheden var 
barsk og alligevel stole på Guds godhed, som viser sig på så mange 
andre måder. Tro handler ikke kun om at elske Gud på en smuk dag 
i en dejlig skov fuld af skønne planter og smukke lyde. Tro er også at 
stole på ham på trods af det, vi ikke helt forstår.

Læs 1 Kor 10,1-4 og Joh 14,9. Hvordan lærer disse vers og mange 
andre lignende tekster os at stole på Guds kærlighed, retfærdighed 
og godhed, selv når vi ser og oplever ting, som er vanskelige at for-
ene med denne opfattelse af Gud?
 

TORSDAG
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8. OKTOBER 2021

Til videre studium

En bibelforsker har forsøgt at besvare de vanskelige spørgsmål om, 
hvad israelitterne gjorde mod nogle af de andre nationer:

”Som skaber af alle ting og alle mennesker og som herre over 
alt kan Gud gøre, hvad han vil med alle og har ret til at gøre det 
… Guds veje er et mysterium. Da vi aldrig helt kan forstå ham, kan 
vi ligeså godt lade være med at gruble over nogle af de vanskelige 
spørgsmål. Es 55,8-9 giver os en vis form for trøst.

Ifølge Bibelens beskrivelse af kana’anæerne var disse folkeslag 
ekstremt onde, og deres udryddelse repræsenterede Guds straf for 
deres synd. Kana’anæernes ødelæggelse var hverken første eller sid-
ste gang, Gud gjorde noget sådant. Forskellen mellem kana’anæer-
nes skæbne og menneskehedens skæbne, som den beskrives i 1 Mos 
6-9, handler om størrelse og redskab …

Det var aldrig Guds hensigt, at israelitterne skulle gøre khæræm 
– total ødelæggelse – til en generel regel over for andre. 5 Mos 7,1 
giver en tydelig begrænsning, når den udtrykkeligt identificerer de 
folk, det drejede sig om. Israelitterne skulle ikke følge disse regler 
over for aramæerne eller edomitterne eller egypterne eller nogen 
andre (se 5 Mos 20,10-18) … Kana’anæerne led en skæbne, som 
alle syndere til sidst skal møde: Guds dom … Guds udryddelse af ka-
na’anæerne var et nødvendigt skridt i frelseshistorien … Til trods for 
at kana’anæerne som et hele var målet for Guds straf, havde de fået 
mindst fyrre år med forudgående advarsel (se Rahabs bekendelse 
i Jos 2,8-11)“ (Daniel I. Block, The NIV Application Commentary: 
Deuteronomy (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2012), s. 98-99).

1. Tænk på tusindårsriget, hvor vi kan få alle vores spørgsmål  
besvaret. Kan denne tro hjælpe os til at stole på Gud på trods  
af de mange vanskelige spørgsmål, vi har nu?

2. Hvordan har Gud ledt dig i tiden, der er gået, og hvordan kan 
det hjælpe dig til at lære at have tillid til ham med hensyn til 
fremtiden? Hvorfor er det vigtigt ikke at glemme, hvad Gud har 
gjort i vores liv?

3. Drøft i klassen Moses’ villighed til at miste sin sjæl for sit folk. 
Er det en rigtig holdning at have? Er der noget, det er værd at 
miste sin sjæl for? Tænk over, hvad det har kostet at frelse vores 
sjæl.

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 9. OKTOBER 2021



”Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter 
slægt, en evig pagt: Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud“ 
(1 Mos 17,7)

”Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde 
et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for 
alle folkeslag og stammer, tungemål og folk“ (Åb 14,6). Læg mærke 
til udtrykket ”et evigt evangelium“. Det er evigt, fordi det altid har 
eksisteret Det har altid været der og er blevet lovet os i Jesus Kristus 
”for evige tider siden“ (Tit 1,2).

Det er derfor ikke mærkeligt, at Bibelen andre steder taler om en 
”evig pagt“ (1 Mos 17,7; Es 24,5; Ez 16,60; Hebr 13,20), for kernen i 
evangeliet er pagten, og kernen i pagten er evangeliet: I sin frelsende 
nåde og kærlighed tilbyder Gud dig en frelse, som du ikke fortjener 
og ikke er i stand til at fortjene. Du skal som svar elske ham ”af hele 
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke“ 
(Mark 12,30, en kærlighed, som viser sig i lydighed mod hans lov: 
”For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud“ (1 Joh 5,3).

I denne uge skal vi se på begrebet pagt, som det kommer til udtryk i 
Femte Mosebog, hvor pagten og alt, den indebærer, stadfæstes.

· 1 Mos 12,1-3
· Rom 4,1-5
· 2 Mos 2,24
· 5 Mos 5,1-21
· 5 Mos 26,16-19
· 5 Mos 8,5
· Matt 28,10

22

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

En evig pagt
 TIL SABBATTEN | 16. OKTOBER 20213
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SØNDAG

 1 Mos 12,1-3
1 Mos 15,5-18

 Rom 4,1-5

Til eftertanke

10. OKTOBER 2021

Pagten og evangeliet

I hele Bibelen optræder pagten og evangeliet sammen. Tanken om 
en pagt fandtes, før Israel var et folk, jf. pagten med Noa. Pagts-
løftet blev givet til Abraham, før Israel var en nation. Det var klart 
udtrykt gennem Guds interaktion med de første patriarker, folkets 
forfædre.

Og lige fra begyndelsen var evangeliet den centrale sandhed i 
pagten: frelse ved tro alene.

Hvilket pagtsløfte blev givet til Abraham, og hvordan kommer 
evangeliet til udtryk i det pagtsløfte?

Abraham troede Gud og på Guds løfte og blev dermed retfærdig-
gjort over for Gud. Men denne erklæring var ikke billig nåde. Abra-
ham bestræbte sig på at opretholde sin del af pagten gennem lydig-
hed, som vi ser det i 1 Mos 22 på Morija bjerg. Alt det gjorde han, 
selv om ”hans tro“ ”regnes ham til retfærdighed“ (Rom 4,5). Derfor 
kunne Paulus århundreder senere bruge Abraham som eksempel på, 
hvad det vil sige at leve efter de pagtsløfter, som Gud har indgået 
med sit folk.

Dette tema ses overalt i Bibelen. Paulus tog det også op i Gal 3,6, 
hvor han igen citerer 1 Mos 15,6, hvor det siges, at Abrahams tro 
”blev regnet ham til retfærdighed.“ Paulus viser her tilbage til det 
første løfte, der blev givet til Abraham om, at alle folkeslagene skulle 
velsignes i hans slægt (Gal 3,8-9). Pagtsløftet gives til enhver, både 
jøde og hedning, som ”har troen“ (Gal 3,7) og som derved bliver 
retfærdiggjort ved tro uden lovgerninger, uanset hvor meget de på 
grund af pagten er forpligtet på at adlyde loven.

Selv Jeremias taler om den nye pagt, og han gør det i forbindelse 
med loven: ”Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, 
når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres in-
dre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal 
være mit folk“ (Jer 31,33). Her genspejles det sprog, der blev brugt i 
Tredje Mosebog: ”Jeg vil vandre midt iblandt jer, og jeg vil være jeres 
Gud, og I skal være mit folk“ (3 Mos 26,12).

Hvordan passer tanken om pagten som en forening af lov og  
evangelium med de tre englebudskaber i Åb 14, Guds sidste  
advarsel til verden? 



24

MANDAG

 

 2 Mos 2,24
 2 Mos 6,8

3 Mos 26,42

 

Til eftertanke

11. OKTOBER 2021

Pagten og Israel

”Det skyldes ikke din egen retfærdighed og retskaffenhed, at du 
kommer ind i deres land og tager det i besiddelse; nej, på grund af 
disse folks uretfærdighed vil Herren din Gud drive dem bort foran 
dig, også for at holde det løfte, Herren gav dine fædre Abraham, 
Isak og Jakob“ (5 Mos 9,5; se også 5 Mos 9,27). 

Hvordan kommer pagtsløfternes virkelighed til udtryk i dette vers?

Igen ser vi nådens pagt: Gud arbejdede for dem på trods af deres 
gentagne fejl. Sådan fungerer evangeliet også i dag. På grund af det 
løfte, der var givet til deres fædre, blev Guds nåde givet til de efter-
følgende generationer.

I sine henstillinger til folket henviste Moses ofte til de pagtsløfter, 
som var givet til patriarkerne.

Hvad siger disse tekster om, hvordan pagtens løfter fungerer?

Udgangen af Egypten, som er et stærkt symbol på Guds frelsende 
nåde, var også baseret på den pagt, som Herren havde indgået med 
deres fædre. Selv før de, der nød godt af pagten, var født, blev der 
givet løfter til dem. Uden nogen form for egen fortjeneste modtog 
de den lovede befrielse, som Gud foretog for dem gennem de mirak-
ler og begivenheder, der skete i forbindelse med udgangen.

Men det endte ikke der. De gik fra Egypten, men hvortil? Ja, til 
Sinaj, hvor pagten med dem blev ”officielt“ oprettet (se 2 Mos 20). 
Centralt i den pagt var evangeliet og loven. De blev kaldet til at 
adlyde De Ti Bud som et udtryk for det frelsende forhold, de havde 
med Herren. Han havde allerede genløst dem (evangeliet). Igen og 
igen i Femte Mosebog blev de kaldet til at adlyde loven som deres 
del af pagten, der var blevet stadfæstet på Sinaj.

Hvilken rolle spiller Guds lov for os, når vi er frelst af nåde? 
Hvorfor er loven så vigtig i vores erfaring med Gud?
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 5 Mos 5,1-21

 

 
 

 5 Mos 5,3

12. OKTOBER 2021

Pagtsbogen 

Selv om tanken om en pagt (berit på hebraisk) som en beskrivelse af 
Guds forhold til sit folk findes overalt i Bibelen, findes dette ord så ofte 
i Femte Mosebog, at den er blevet kaldt ”Pagtsbogen“.

Hvad sker der her, som hjælper os til at forstå, hvor central tanken 
om pagt (berit) er i Femte Mosebog?

Ikke længe efter at Israels folk var blevet befriet fra Egypten, oprettede 
Gud pagten med dem ved Sinaj. Det skete, lige før de skulle gå ind 
i Det Lovede Land. Men efter en 40 år lang omvej, lige før de igen 
skulle gå ind i Det Lovede Land, som var en væsentlig del af pagts-
løftet (se 1 Mos 12,7; 2 Mos 12,25), gav Gud dem gennem sit talerør 
Moses endnu engang De Ti Bud. På denne måde understreger Gud 
atter, hvor vigtigt det var for dem også at forny deres pagtsforpligtel-
ser.

Herren ville opfylde sine pagtsløfter til dem. Men nu var de også 
forpligtede på at opfylde deres del af aftalen: ”Han kundgjorde jer 
sin pagt, som han befalede jer at følge, de ti bud, og dem skrev han 
ned på to stentavler“ (5 Mos 4,13). Det gjorde han på Sinaj, og nu 
gjorde han det igen i Moab, lige før de skulle tage det lovede land i 
eje, som deres fædre var blevet lovet flere hundrede år tidligere. Det 
var en tilkendegivelse af den ”evige pagt“, som var til længe før jor-
dens tilblivelse.

”Før verdens grundvold blev lagt, havde Faderen og Sønnen 
sluttet en pagt for at frelse menneskeslægten, hvis den skulle lade 
sig overvinde af Satan. De havde indgået en højtidelig overenskomst 
om, at Kristus skulle stå som sikkerhed for menneskeheden“ (Ellen 
White, Jesu Liv, s. 607).

Hvordan forklarer vi dette vers?

Hvad sagde Moses til dem? Det er mest sandsynligt, at Moses un-
derstregede det faktum, at deres fædre nu var døde og borte, og at 
de fantastiske pagtsløfter, som var blevet givet til fædrene, nu blev 
givet til dem. Det kunne være Moses’ måde at fortælle dem, at de ikke 
skulle ødelægge det hele, sådan som de tidligere generationer havde 
gjort. Løfterne – og forpligtelserne – var nu deres.

TIRSDAG
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 5 Mos 26,16-19

Til eftertanke

13. OKTOBER 2021

Guds specielle folk

Det er svært for os i dag at fatte, hvordan verden var på den tid, da 
israelitterne vandrede i ørkenen. Hvis store verdensriger er opstået og 
forsvundet med i bedste fald nogle ruiner tilbage, hvad kan vi så vide 
om mange af de mindre hedenske nationer, der levede i det samme 
område som Israel?

Ikke ret meget, men en ting ved vi: disse folk var gennemsyret af 
hedenskab, flerguderi og nogle helt afskyelige skikke, som indbefat-
tede ofringer af børn. Forestil dig, hvor lav og ond en kultur og en 
religion var, som kunne gøre noget sådan mod deres egne børn, og 
at de gjorde det i en eller anden guds navn!

Det er ikke så mærkeligt, at Herren ned igennem hele det gamle 
Israels historie igen og igen advarede sit folk mod at følge de om-
kringboende, hedenske folkeslags skikke. ”Når du kommer ind i det 
land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at 
gøre de afskyelige ting, som folkene dér gør“ (5 Mos 18,9).

Det skyldes, at Gud havde udvalgt dette folk til en speciel op-
gave. Ved at indgå en pagt med Gud skulle de være et specielt folk, 
et vidne til verden om den Gud, som skabte himlen og jorden – den 
eneste Gud.

Hvordan opsummeres pagtsforholdet mellem Gud og Israel i disse 
vers? Hvordan skulle deres trofasthed mod pagten vise sig i, hvor-
dan de var som folk? Hvad kan vi lære af det?

Det er fascinerende, at Moses begynder disse fire vers med ordene ”i 
dag“. Lige nu, igen, befaler Gud jer til at gøre dette. Og han genta-
ger denne tanke i vers 17. Han havde hele tiden befalet dem at følge 
disse ting. Det er, som om han siger til dem, at de i dette øjeblik er 
nødt til igen at binde sig til at være det trofaste, hellige og specielle 
folk, som virkelig var den centrale begrundelse for, at de var et pagts-
folk. De var det eneste folk, der som et folk kendte den sande Gud og 
kendte sandheden om denne Gud og om, hvordan han ønskede, at 
folk skulle leve. På en meget jordnær måde havde de ikke alene ”den 
nærværende sandhed“, men de skulle på deres egen måde omsætte 
den sandhed i deres liv, indtil Jesus, som selv er ”Sandheden“ (Joh 
14,6), kom.

Hvorfor er tanken om ”i dag“ at overgive sig til Gud og hans pagts-
forpligtelse, relevant for os også ”i dag“?

ONSDAG
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5 Mos 8,5; 14,1;
32,6.18-20

5 Mos 4,20; 
32,9

Til eftertanke

14. OKTOBER 2021

Andre billeder

Bibelsk forskning har længe set ligheder mellem Israels pagt med 
Gud og andre pagtsaftaler mellem kongeriger på den tid. En sådan 
parallel bør ikke overraske os. Gud behandlede sit folk på en måde, 
som de kunne forstå i de omgivelser, hvori de levede.

Men samtidig kan ideen om en pagt, en juridisk aftale mellem to 
parter, med regler, betingelser og bestemmelser virke kold og formel. 
Og selv om dette juridiske element må være til stede (Gud er lov-
giveren), er det ikke bredt nok til at omfatte dybden og bredden af 
det forhold, som Gud ønskede med sit folk. Derfor bruges der også 
andre billeder i Femte Mosebog for at at lægge flere dimensioner til 
ideen om pagten mellem Gud og Israel.

Hvilket billede bruges i disse vers, og hvordan viser det, hvilket 
forhold Gud ønskede med sit folk?

Hvilket billede bruges her, og hvordan viser også disse vers,  
hvilket slags forhold Gud ønskede med sit folk?

Vi ser her familiebilledet, som ideelt set skulle være det tætteste, 
mest nære og kærlige af alle forhold. Gud har altid ønsket et sådant 
forhold til sit folk. Selv efter deres skammelige fornægtelse af Jesus 
i forbindelse med korsfæstelsen, sagde Jesus til de to Mariaer efter 
sin opstandelse: ”Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til 
Galilæa. Dér skal de se mig“ (Matt 28,10). Selv som den opstandne 
Kristus omtalte han sine disciple som ”mine brødre“. Det er et ek-
sempel på kærlighed og den nåde, som udspringer af kærlighed til 
dem, der slet ikke fortjente det. Dette er i virkeligheden det forhold 
mellem Gud og menneskeheden, som Gud altid har tilbudt: nåde og 
kærlighed til dem, der ikke fortjener det.

Hvordan er dit forhold til Gud? Hvordan kan du gøre det dybere 
og lære at elske ham mere samtidigt med, at du forstår din pagts-
forpligtelse til at adlyde hans lov? Hvorfor er disse to tanker ikke 
modstridende, men komplementære?
 

TORSDAG
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15. OKTOBER 2021

Til videre studium

”Følelsen af tvang fremkaldes af et forsøg på at leve i overensstem-
melse med lov-religion, ved at stræbe efter at opfylde lovens krav 
i egen kraft. Der er kun håb for os, når vi får del i Abrahams pagt, 
som er nådens pagt ved tro på Jesus Kristus. Evangeliet, som blev 
forkyndt for Abraham, og hvorved han havde håb, er det samme 
evangelium, som forkyndes for os i dag, hvorigennem vi har håb. 
Abraham så hen til Jesus, som også for os er troens banebryder og 
fuldender“ (Ellen White kommentar, The SDA Bible Commentary,  
6. bd., s. 1077).

”Før verdens grundvold blev lagt, havde Faderen og Sønnen 
sluttet en pagt for at frelse menneskeslægten, hvis den skulle lade 
sig overvinde af Satan. De havde indgået en højtidelig overenskomst 
om, at Kristus skulle stå som sikkerhed for menneskeheden. Nu 
havde Kristus opfyldt dette løfte. Da han på korset udbrød: ‘Det er 
fuldbragt!’ talte han til sin Far. Pagten var fuldt ud blevet gennem-
ført. Nu erklærer han: Far, det er fuldbragt. Jeg har handlet efter din 
vilje, min Gud. Jeg har fuldført frelsesværket. Hvis din retfærdighed 
er sket fyldest, så vil jeg, ‘at hvor jeg er, skal også de, som du har 
givet mig, være hos mig’ (Joh 19,30; 17,24)“ (Ellen White, Jesu Liv, 
s. 607-608).

1. Tænk mere over, at selv før verdens grundvold blev lagt, havde 
Faderen og Sønnen ”sluttet en pagt“ for at frelse menneske-
slægten, hvis den faldt i synd. Hvorfor bør det være en opmun-
tring for os? Hvad lærer det os om, hvor højt Gud ønsker at 
frelse os og give os del i sit rige?

2. På hvilken måde kan menigheden i dag opfylde den samme 
rolle, som det gamle Israel skulle have opfyldt på sin tid?  
Hvordan kan vi lære ikke at begå de samme fejl, som de gjorde?

3. Hvorfor står evangeliet og evangeliets løfter så centralt i hele 
tanken om den nye pagt? Hvilke tekster kan du finde i Det Nye 
Testamente, der viser, at loven og lydighed mod loven ikke blev 
afskaffet i den nye pagt, sådan som mange kristne lærer? Hvor-
for tror du, at så mange kristne siger, at evangeliet annullerer 
nødvendigheden af at holde De Ti Bud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 16. OKTOBER 2021



”Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele 
din sjæl og af hele din styrke“ (5 Mos 6,5).

I den jødiske religion er en af de allervigtigste bønner hentet fra 5 
Mos 6. Den kaldes Shema fra det første hebraiske ord i bønnen. Det 
kommer fra udsagnsordet shamaʻ, som betyder at lytte eller også at 
adlyde. Dette ord er et af de mest almindelige ord ikke kun i Femte 
Mosebog, men i Det Gamle Testamente.

Den første linje i Shema lyder sådan: 
Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai echad.

Det betyder: ”Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én“ (5 Mos 
6,4). Ofte, når jøder beder denne bøn, skjuler de deres øjne. Tanken 
er, at intet må distrahere dem i at tænke på Gud. Den første linje i 
Shema ses som en bekræftelse på Herren vor Guds, Adonai Elohe-
nu’s monoteistiske natur og Israels troskab mod ham alene og mod 
ingen anden ”gud“. Linjen kan også oversættes med ”Herren er vor 
Gud.“

Denne ene linje er en del af den første tale, som Moses holdt til 
Israels børn, da de skulle til at gå ind i Det Lovede Land. Men efter 
denne åbningslinje udtrykker Moses en sandhed, som er ligeså vigtig 
i dag som dengang.

· 5 Mos 6,4-5
· 5 Mos 10,12
· Ef 2,1-10
· Åb 14,6-7
· 5 Mos 4,37
· 5 Mos 11,1
· Mark 12,28-30
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Du skal elske Herren 
din Gud

 TIL SABBATTEN | 23. OKTOBER 20214
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SØNDAG

 5 Mos 6,4-5

Til eftertanke

17. OKTOBER 2021

At elske Gud

Efter at Moses havde genfortalt de historiske begivenheder for Isra-
els børn, begyndte han at give dem undervisning om, hvad de skulle 
gøre for at indtage landet og få fremgang der. I virkeligheden kan 
man måske sige, at størstedelen af Femte Mosebog består af, at Gud 
fortæller folket, hvad de skulle gøre for at overholde deres del af den 
pagt, som han i sin nåde indgik med dem for at opfylde sit løfte til 
deres forfædre.

Femte Mosebog kapitel 6 begynder sådan: ”Dette er befalin-
gerne, lovene og retsreglerne, som Herren jeres Gud har pålagt mig 
at lære jer; dem skal I følge i det land, I skal over og erobre, for at 
du skal frygte Herren din Gud og holde alle hans love og befalinger, 
som jeg i dag giver dig, du og din søn og din sønnesøn, så længe du 
lever, så at du må få et langt liv“ (5 Mos 6,1-2).

Hvilken befaling giver Gud Israels børn i vers 5? Hvad betyder det?

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte…? Det er interes-
sant, at midt i loven, midt i alle advarsler, regler og forordninger, kal-
des folket til at elske Gud. Og ikke kun at elske Gud, men at gøre det 
”med hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke“. Dette 
viser, hvor absolut denne kærlighed skal være.

At elske Gud med hele sit hjerte og sjæl og styrke betyder, at 
vores kærlighed til ham skal være større end vores kærlighed til alt 
andet og alle andre, for han er grundlaget for og årsagen til både 
vores eksistens og vores identitet. Kærlighed til ham bør sætte vores 
kærlighed til alt andet i det rette perspektiv.

På hebraisk er ordet ”din/dit“ i ”din Gud, dit hjerte, din styrke“ 
ental. Det er rigtigt, at Gud talte til folket som et hele, men dette 
hele er kun så stærkt som de enkelte dele. Vi er alle del af en større 
enhed, men Herren ønsker, at vi hver især også som enkeltpersoner 
skal være trofaste mod ham. Grundlaget for vores trofasthed bør 
være vores kærlighed til ham for den, han er, og taknemmelighed 
over, hvad han har gjort for os.

Hvad betyder det, at du skal elske Gud af hele dit hjerte og sjæl og 
styrke? 
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MANDAG

 

 5 Mos 10,12

 Ef 2,1-10

 

Til eftertanke

18. OKTOBER 2021

At frygte Gud

Moses bad Israels børn om at elske Gud med alt, de havde. Det  
var en befaling. Men nogle få vers tidligere gav han dem en anden 
befaling: ”for at du skal frygte Herren din Gud“ (5 Mos 6,2).

Hvad siges der i dette vers om kærlighed og frygt, og hvordan skal 
vi forstå det?

I et vers får vi at vide, at vi skal frygte Gud, i et andet, at vi skal 
elske ham. Og i dette vers får vi at vide, at vi både skal frygte og 
elske ham på samme tid. Med den almindelige opfattelse af ordet 
”frygte“ kan dette se ud som en modsigelse, men det er ikke tilfæl-
det. Det bør være en naturlig reaktion at frygte Gud i den betydning, 
at vi viser ærefrygt og respekt for, hvem han er og for hans autoritet 
og magt og ret og retfærdighed i modsætning til vores syndighed, 
svaghed og fuldstændige afhængighed af ham. Vi er syndige skab-
ninger, som har overtrådt Guds lov, og var det ikke for Guds nåde, 
fortjener vi fordømmelse og evig død.

Hvad siger disse vers om, at vi både kan frygte og elske Gud på 
samme tid?

På trods af, at vi var ”vredens børn“ og derfor bør frygte Gud, døde 
Kristus for os og gav os derved et nyt liv i ham. Dette nye liv indbe-
fatter frihed fra fortidens synd og fordømmelse. Det er på grund af 
denne frihed, at vi bør elske ham.

Israel var fanger i Egypten, fordømt til slaveri og undertrykkelse, 
og det var kun Guds kærlighed til dem og hans nåde over for dem, 
der førte til deres store frelse. Også i dag frelses vi alene ved hans 
nåde. 

”Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud førte 
dig ud derfra“ (5 Mos 5,15). Det er derfor ikke mærkeligt, at de på 
samme tid både elskede og frygtede Gud. Som kristne kender vi 
sandheden om Jesu død for os på korset. Når de både frygtede og 
ærede Gud for det, han havde gjort for dem, bør vi gøre det samme 
i dag for det, han har gjort for os.

Læs Åb 14,6-7. Hvorfor er befalingen om at ”frygte Gud“ den før-
ste opfordring i Guds sidste budskab til verden? Hvorfor hænger 
denne befaling sammen med den skæbne, verden står overfor?
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 5 Mos 4,37; 
7,7-8.13; 10,15; 

23,5; 33,3

 1 Joh 4,19

 
 

 Til eftertanke

19. OKTOBER 2021

Han elskede os først 

Midt iblandt alle regler og forordninger i Femte Mosebog og alle for-
maningerne om, at Israels folk skulle holde Guds bud, love, retsregler 
og befalinger, skulle de først og fremmest elske ham med hele deres 
hjerte og sjæl og styrke. Og de havde selvfølgelig god grund til at gøre 
det.

Hvad fortæller disse vers om Guds kærlighed til sit folk?

I Femte Mosebog fortalte Moses igen og igen folket om Guds kær-
lighed både til deres forfædre og til dem. Det var ikke kun ord; Gud 
åbenbarede også sin kærlighed i handling. På trods af deres mangler, 
fejl og synd forblev Guds kærlighed til dem urokkelig og viste sig i 
hans gerninger mod dem.

”Vi elsker, fordi han elskede os først“. Hvad siger denne tekst om, 
hvorfor vi skal elske Gud?

Guds kærlighed til os går forud for vores eksistens. Frelsesplanen blev 
lagt, ”før verden blev grundlagt“ (Ef 1,4).

Ellen White siger det på denne måde: ”Planen om vor forløsning 
blev ikke først lagt efter Adams fald … Den var ‘åbenbaringen af 
den hemmelighed, der har været hyllet i tavshed fra evige tider’ Rom 
16,25. Den var en åbenbaring af de principper, der fra evige tider 
havde været grundvolden for Guds trone“ (Jesu Liv, s. 10).

Vi er alle heldige: Gud er en kærlighedens Gud. Hans kærlighed er 
så stor, at han døde på korset for os. Det er en selvopofrende kær-
lighed: ”da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig 
og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors“ (Fil 2,8). Vi har i dag 
en åbenbaring af Guds kærlighed, som Israels børn måske end ikke 
kunne forestille sig.

Tænk om Gud i stedet for at være kærlighed var hadefuld, eller at 
han var ligeglad. Hvordan ville vores verden være, hvis det var tilfæl-
det?

TIRSDAG
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  5 Mos 5,10; 
7,9; 10,12-13; 

11,1; 19,9

Til eftertanke

20. OKTOBER 2021

Elsker I mig, så hold mine bud

Israel var som nation kaldet til at elske Gud. Men det kunne kun ske, 
hvis hver enkelt af dem viste kærlighed. Som enkeltpersoner med en 
fri vilje skulle hver enkelt israelit vælge at elske Gud og vise kærlighe-
den i lydighed.

Hvad er fælles for disse bibeltekster fra Femte Mosebog og hvilket 
fælles tema har de?
 
Kunne Guds Ord sige det mere tydeligt? Gud siger ikke kun, at han 
elsker os. Han har vist sin kærlighed til os i det, han har gjort og sta-
digvæk gør for os. På samme måde skal Guds folk vise deres kærlig-
hed til Gud gennem deres handlinger. I disse tekster ser vi, at kærlig-
hed til Gud er uadskilleligt knyttet til lydighed mod ham.

Denne grundlæggende sandhed kommer fx til udtryk i Johannes’ 
ord: ”For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud“  
(1 Joh 5,3), eller når Jesus siger: ”Elsker I mig, så hold mine bud“ 
(Joh 14,15). Kærlighed til Gud må altid vise sig i lydighed mod Gud. 
Sådan har det altid været, og sådan vil det altid forblive. Og lydig-
hed mod Gud betyder lydighed mod Guds lov, De Ti Bud, som også 
indbefatter det fjerde bud, sabbatsbuddet. At holde det fjerde bud er 
ikke mere lovtrældom end at holde de andre ni.

Men lydighed mod buddene kan være lovtrældom, hvis det er en 
lydighed, som ikke udspringer af kærlighed til Gud. Det kan det være 
i forbindelse med hvert eneste af De Ti Bud. Når vi i taknemmelig-
hed over det, som Gud har gjort for os i Jesus Kristus, virkelig elsker 
Gud, ønsker vi at adlyde ham, for det er, hvad han beder os om.

Når Moses igen og igen formanede Israel til at elske og adlyde 
Gud, gjorde han det, efter at de var blevet befriet fra Egypten. Deres 
kærlighed og lydighed var altså en reaktion på den frelse, som Gud 
havde givet dem. De var blevet løskøbt af Herren. Derfor ønskede de 
at svare ved trofast at adlyde hans bud. Er det anderledes i dag?

Hvordan er din egen erfaring med at adlyde Gud? Hvad er din  
motivation for lydighed? Hvordan kan det være af kærlighed til 
Gud? Spiller frygt, som forstået i Bibelen, nogen rolle?

ONSDAG
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Mark 12,28-30

Til eftertanke

21. OKTOBER 2021

Det første bud

Mange kristne forsøger af forskellige årsager at adskille Det Gamle 
Testamente fra Det Nye, men det kan man ikke uden at fjerne Det 
Nye Testamentes sande mening. Det Nye Testamente åbenbarer Je-
sus og giver teologiske forklaringer på betydningen af hans liv, død, 
opstandelse og ypperstepræstelige tjeneste. Der er mange henvis-
ninger til opfyldelse af profetier fra Det Gamle Testamente og men-
neskeskikkelser, som på mange måder giver baggrund og grundlag 
for Det Nye Testamente. Begge testamenter åbenbarer Guds godhed 
og kærlighed.

Hvilket spørgsmål blev stillet i forhold til ”det første af alle bud“? 
Hvad svarede Jesus, og hvorfra hentede han sit svar?

Det er interessant, at netop en skriftklog stillede dette spørgsmål. 
Han havde viet hele sit liv til at forstå loven og dens anvendelse. Se-
nere jødisk tradition hævdede, at der var 613 love. Men uanset, hvor 
mange love de måtte have troet, at de havde brug for at overholde, 
er det ingen overraskelse, at de ønskede at samle alt i et enkelt bud.
Hvad gør Jesus?

Han går direkte til Femte Mosebog 6, og starter med ”Hør Is-
rael! Herren vor Gud, Herren er én,“ (5 Mos 6,4), men fortsætter 
med også at citere det næste vers om at elske Gud af hele dit hjerte, 
sjæl og styrke. Han henviste til den grundlæggende bekræftelse af 
Herren som deres Gud, deres eneste Gud. Baseret på den sandhed 
kaldes de til at elske ham helt og fuldt.

Hvad kan være en mere ”nærværende sandhed“ end dette bud? I 
de allersidste tider, når de sidste begivenheder finder sted og alle på 
en meget dramatisk måde modtager kaldet om at vælge side for eller 
imod Gud, vil hans bud (Åb 14,12) spille en afgørende rolle.

I sidste ende vil det valg, vi foretager, selv under trussel om for-
følgelse, være baseret på, om vi virkelig elsker Gud eller ej. Det er 
det afgørende spørgsmål, og vi kan kun komme til at elske Gud af 
hele vores hjerte og sjæl og styrke, når vi kommer til at kende ham 
og selv erfarer hans godhed, kærlighed og nåde. Det er værd at dø 
for, om det skulle blive nødvendigt.

Hvad ville du svare, hvis nogen spurgte dig: Hvordan kan et men-
neske komme til at elske en Gud, som de aldrig personligt har set? 
Drøft svaret i klassen. 

TORSDAG
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Til videre studium

”Kristi kors vil være indeholdt i de frelstes viden og sang i al evighed. 
I den herliggjorte Kristus vil de se den korsfæstede Kristus. Aldrig 
skal det glemmes, at han, hvis kraft skabte og opretholdt de utallige 
verdener i rummets umådelige rige, Guds elskede søn, himlens Ma-
jestæt, han, som keruber og skinnende serafer tilbad af hele deres 
hjerte, ydmygede sig for at løfte det faldne menneske op; at han bar 
syndens skyld og skam og oplevede, at Faderen skjulte sit ansigt for 
ham, indtil en fortabt verdens elendighed fik hans hjerte til at briste 
og slukkede hans liv på Golgatas kors. Det vil altid vække universets 
undren og tilbedelse, at alverdens skaber skulle lægge sin herlighed 
bort og ydmyge sig af kærlighed til mennesket.

Når de frelste fra alle nationer betragter deres frelser og ser Fa-
derens evige herlighed stråle fra hans ansigt; når de ser hans trone, 
som er fra evighed til evighed, og ved, at hans rige aldrig får ende, 
bryder de ud i jubelsang: ‘Værdigt, værdigt er Lammet, det slag-
tede, som har genløst os til Gud med sit eget dyrebare blod!’“ (Ellen 
White, Mod en bedre fremtid, s. 526).

1. Læs ovenstående citat fra Ellen White. Kan det hjælpe os til  
at forstå, hvordan vores kærlighed til Gud kan blive den aller-
dybeste? Tænk over, hvad det betyder, at Gud, han, som ”op-
retholdt de utallige verdener i rummets umådelige rige“ var den 
samme, som døde på korset for os. Hvorfor er denne sandhed 
grundlæggende for vores forhold til Gud?

2. Hvordan kan vi elske og frygte Gud på samme tid? 

3. Et er at elske Gud, når alt går godt i vores liv. Men hvad så, når 
det ikke går os godt, når vi rammes af tragedier? Er det vigtigere 
at elske Gud i sådanne perioder, end når det går godt?

4. Gennemgå det sidste spørgsmål i torsdagsafsnittet. Drøft for-
skellige indfaldsvinkler, man kan bruge, når man skal forklare 
en ikke-troende, hvad det betyder at elske Gud? Hvordan kan vi 
mennesker elske nogen, vi aldrig fysisk har set? Hvorfor betyder 
det ikke noget, at vi ikke har set ham, i hvert fald ikke i egen 
person? Tror du, at det ville have gjort nogen forskel for dig og 
mig, hvis vi havde set Jesus, mens han var på jorden?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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”Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i  
Egypten“ (5 Mos 10,19).

I sidste uge så vi, hvordan Jesus, da han blev spurgt af en skriftklog 
om ”det største af alle bud“ (Mark 12,28), svarede ved at give en 
bekræftelse på, at Gud er én, og dernæst sige: ”og du skal elske Her-
ren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind 
og af hele din styrke“ (Mark 12,30). Men han fortsatte med at tale 
om endnu et bud, som ”dernæst kommer“. Det havde den skrift-
kloge ikke spurgt om. Men Jesus, som vidste, hvor vigtigt dette var, 
fortsatte: ”Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er 
større end disse“ (Mark 12,31).

Er der intet større bud end disse? Jesus koblede kærlighed til Gud og 
kærlighed til vores næste sammen som de to største bud, og disse 
bud er de største af alle.

Jesus fandt ikke på noget nyt, som jøderne ikke havde hørt tidligere. 
Kaldet til at elske Gud over alt og alle, tanken om at elske sin næste, 
altså at elske andre mennesker som en måde at udtrykke vores kær-
lighed til Gud på, var hentet fra Femte Mosebog.

· Mark 12,29-31
· 5 Mos 10,1-19
· Sl 146,5-10
· Matt 7,12
· 5 Mos 27,19
· Jak 1,27-2,11
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Ugens vers

Introduktion

Ugens tekster

Den fremmede  
i dine byer
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SØNDAG

 5 Mos 10,1-11

5 Mos 10,14-16

Til eftertanke

24. OKTOBER 2021

Omskær jeres hjerter

Femte Mosebog kapitel 10 er en forlængelse af kapitel 9 og er 
grundlæggende Guds stadfæstelse af den pagt, han havde indgået 
med Israel. Meget af denne bog er en slags fornyelse af pagten. Selv 
efter deres frygtelige synd ved Horeb, hvor de tilbad guldkalven, 
mens Moses forlod dem for en kort tid, var Gud ikke færdig med 
dem.

Hvad sker der her, som kan hjælpe os til at forstå, at Gud tilgav sit 
folk deres synd og på ny stadfæstede pagtsløftet, som var givet til 
deres fædre?

Moses knuste stentavlerne med De Ti Bud (5 Mos 9,17). Det var et 
tegn på den brudte pagt (5 Mos 32,19). ”For at vise sin afsky for 
deres forbrydelse kastede han stentavlerne fra sig, så de knustes for 
hele folkets øjne, og viste derved, at ligesom de havde brudt deres 
pagt med Gud, havde Gud brudt sin pagt med dem“ (Ellen White, 
Patriarker og Profeter, s. 160).

Den kendsgerning, at Gud befalede Moses at tilhugge to nye 
stentavler ”som de forrige“, hvor han ville skrive de ord, der havde 
været på de to første, viser, at Gud havde tilgivet sit folk og selv ikke 
på det tidspunkt havde forkastet dem.

Hvad siger Gud til dem? Hvad betyder de billeder, som Herren  
bruger her?

Vi møder her en blanding af billeder: forhud, hjerte, nakke. Men 
meningen er klar. Omskærelse var et tegn på pagten, men kun et 
ydre tegn. Gud ønskede deres hjerter, dvs. deres sind, hengivenhed 
og kærlighed. Billedet med en stiv nakke henviser ganske enkelt til, 
hvor stædige de var i deres manglende villighed til at adlyde Herren. 
Grundlæggende siger Gud både her og andre steder til dem, at de 
skal forlade deres splittede loyalitet og tjene ham med hele deres 
hjerte og sjæl.

Tænk over alle de gange, Gud har tilgivet dig din synd. Hvad  
fortæller det om hans nåde?
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MANDAG

 

5 Mos 10,17-19

 

Til eftertanke

25. OKTOBER 2021

Elsk den fremmede

Midt i alle formaningerne siger Moses: ”Himlen og himlenes himmel 
og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud“  
(5 Mos 10,14). Hvilket mægtigt udtryk for Guds suverænitet. Denne 
tanke finder vi også mange andre steder i Bibelen: ”Jorden med alt, 
hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren“ (Sl 24,1).

Hvilken anden udtalelse om Herren kommer Moses med i disse 
vers? Og endnu vigtigere, hvad forlanger Gud af sit folk på  
baggrund af denne udtalelse?

Jahve er ikke alene himlens og jordens hersker, han er også ”guder-
nes Gud og herrernes Herre“ (5 Mos 10,17). Det betyder ikke, at der 
er andre, mindre guder som fx de såkaldte guder, der blev tilbedt 
af hedningerne. Men på denne måde udtrykker Gud, at han er den 
eneste Gud. ”Indse dog, at det er mig, kun mig, der er ingen Gud 
ved siden af mig“ (5 Mos 32,39). Udtalelsen fastslår hans totale 
overherredømme over alle andre magter, både virkelige og indbildte, 
både i himlen og på jorden.

5 Mos 10,17 siger også, at han er ”den store, den vældige og den 
frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke.“ 
Det er alt sammen en del af det overordnede budskab: Jahve er jeres 
Gud, og I, hans folk, skal adlyde ham.

Vi ser her også en stor kontrast. Jahve er gudernes Gud og her-
rernes Herre, hele skabningens hersker. ”Han er forud for alt, og 
alt består ved ham“ (Kol 1,17), men han har også omsorg for den 
faderløse, enken og den fremmede. Denne omsorg viser han ved at 
sørge for deres umiddelbare fysiske behov. Den Gud, som ved, når 
en spurv falder til jorden (Matt 10,29), kender til den situation, som 
man befinder sig i periferien af samfundet. Herren siger med andre 
ord til folket, at ja, det kan godt være, at I er udvalgt, I er specielle 
og jeg elsker jer, men jeg elsker også andre, deriblandt de fattige og 
hjælpeløse iblandt jer. Og på samme måde, som jeg elsker dem, skal 
I også elske dem. Dette er en af pagtens forpligtelser, og den er en 
meget vigtig del.

Læs Sl 146,5-10. Hvad er budskabet i denne salme, og hvordan 
genspejler det, hvad der blev sagt i 5 Mos 10? Hvad betyder det  
for os som kristne i dag?
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 Matt 7,12

26. OKTOBER 2021

I var jo selv fremmede i Egypten

”Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i Egypten“ 
(5 Mos 10,19). 

Hvad er her budskabet til det gamle Israel? Hvad bør budskabet i 
dette vers være også for os?
 
Flere århundreder tidligere havde Herren sagt til Abram: ”Du skal 
vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der 
ikke er deres. Dér skal de være trælle og plages i fire hundrede år“ 
(1 Mos 15,13; 1 Mos 17,8; ApG 13,17). Og det var, hvad der skete. I 
de tidligere kapitler i Anden Mosebog er den dramatiske beretning 
om deres befrielse og frelse fra Egypten nedskrevet for eftertiden (2 
Mos 15,13; 2 Mos 14,13). Det er også et symbol på den befrielse og 
frelse, som vi har fået i Jesus Kristus. I 5 Mos 10,19 ønsker Gud, at 
de skal huske, hvor de havde været, og hvad de havde været, nemlig 
fremmede i et andet land.

Husk med andre ord, at der var en tid, hvor I levede i udkanten 
af samfundet som udstødte og slaver. Andre var stærkere end jer, 
og I var derfor i deres magt. De kunne misbruge jer og gjorde det. 
Og selv om Israel var et udvalgt folk, kaldet af Gud, ”et kongerige 
af præster“ (2 Mos 19,6), og selv om der var visse forskelle mellem 
dem og de fremmede iblandt dem, især med hensyn til gudstjeneste, 
skulle den fremmede, enken og den faderløse, når det handlede om 
”menneskerettigheder“, behandles med den samme retfærdighed og 
ret, som israelitterne forventede for sig selv.

Hvordan sammenfatter dette vers, hvad Gud sagde til det gamle  
Israel om, hvordan de skulle behandle de svage i samfundet?

Denne formaning til Israel om, hvordan de skulle behandle de ud-
stødte, var langt fra normen i den gamle verden, hvor de udstødte i 
nogle tilfælde ikke blev behandlet bedre end dyr.

Men Israel skulle være anderledes. De skulle være et lys for ver-
den. Og den forskel skulle findes i den Gud, de tilbad, i måden, de 
tilbad ham på og i hele det religiøse system, som denne Gud havde 
givet dem. Deres venlige behandling af de marginaliserede kunne 
have været et stærkt vidnesbyrd for verden om deres Guds og deres 
tros overlegenhed. Det var i en forstand hele hensigten med deres 
eksistens, at de skulle være et vidnesbyrd for verden om deres Gud.

TIRSDAG
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5 Mos 1,16; 
16,19; 24,17; 

27,19

Til eftertanke

27. OKTOBER 2021

Døm med retfærdighed

Som troende er vi kaldet til at genspejle Guds karakter. Paulus skrev: 
”Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået 
skikkelse i jer“ (Gal 4,19). Vi var trods alt oprindeligt skabt ”i Guds bil-
lede“ (1 Mos 1,27), et billede, som senere blev skamferet af synd. Da 
Moses talte om Guds magt og majestæt, sagde han også, at Gud ikke 
lod sig bestikke, og at han havde omsorg for de svage og udstødte. 
Sådan er Gud; vi må derfor nære den samme omsorg.

Læs teksterne fra Femte Mosebog. Hvilket fælles tema finder  
vi i disse tekster?

Det er nærmest legendarisk, at de svage, de fattige og de udstødte 
ikke får den samme retfærdige behandling ved de fleste menneskelige 
retsinstanser som dem, der har penge, magt og gode forbindelser. 
Det spiller ingen rolle, hvilket land, område eller kultur, vi taler om, 
heller ikke hvilke høje principper for ret og lighed, som er indeholdt i 
love og regler. Virkeligheden er den samme: de fattige, de svage og 
de udstødte får næsten aldrig den samme retfærdighed som andre.
Men netop dette er så exceptionelt ved det, Gud siger. Denne uret-
færdighed, som findes alle andre steder, skulle ikke findes i Israel, 
blandt Guds folk, som skal repræsentere ham over for verden. For 
at bruge et moderne udtryk ønskede Gud, at alle i det gamle Israel 
skulle være ”lige for loven“.

Men det går langt dybere end bare til retslære. ”I skal være hel-
lige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig“ (3 Mos 19,2). Det er rigtigt, 
at de vidste, hvem den sande Gud var, og de havde de rigtige til-
bedelsesritualer, og de bragte den rette slags ofringer. Det var godt 
nok. Men hvad gavnede det dem til syvende og sidst, hvis de ikke 
behandlede de svage og fattige ordentligt? Igen og igen skældte 
Gud hos profeterne ud på dem, som undertrykte de fattige og nød-
lidende i Israel. Hvordan kan I være ”hellige“ og samtidigt mishandle 
andre? Det kan man ikke, uanset hvor nøje man følger de korrekte 
religiøse ritualer.

Hvad siger profeterne i flg. tekster, som udtrykker det, Herren havde 
advaret det gamle Israel imod? Hvad siger disse vers os i dag?

· Am 2,6; 4,1; 5,11 · Es 3,14-15; 10,1-2 · Jer 2,34

ONSDAG
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5 Mos 24,10-15

 Jak 1,27-2,11

Til eftertanke

28. OKTOBER 2021

Sand gudsdyrkelse

Hvilke vigtige principper udtrykkes i disse vers mht. hvordan man 
skal behandle dem, der er under ens kontrol?

Igen ser vi, at Herren lægger vægt på grundlæggende menneskelig 
værdighed. Det kan være, at nogen skylder dig noget, og det er tid 
at kræve lånet tilbage, men du skal vise vedkommende en smule 
respekt og værdighed. Du skal ikke storme ind ad hans dør med dine 
krav. I stedet skal du vente udenfor og lad ham komme ud og give 
det til dig. 5 Mos 24,12-13 synes at sige, at hvis en fattig sjæl gav dig 
sin kappe i pant, skal du i det mindste lade ham sove med den om 
natten. De andre vers handler om, hvordan man skal behandle de 
fattige, som arbejder for en, og som let kan blive undertrykt. Men 
lad være med at undertrykke dem, for i Guds øjne er det en meget 
alvorlig synd. Hvis Israel skulle være et vidne, et helligt folk, der 
vandrede i sandhed i en verden fuld af fejl, afgudsdyrkelse, ondskab 
og synd, var det nødvendigt, at de viste omsorg over for og godhed 
mod de svageste og mest udsatte i deres eget samfund. Ellers ville 
deres vidnesbyrd være fejlslået.

Hvad siger Jakob, som genspejler det, Herren sagde til sit folk i 
Femte Mosebog? Hvilken betydning har det, at Jakob i disse vers 
sammenkæder uretfærdig behandling af de fattige med De Ti Bud?

Selv om der ikke er noget i De Ti Bud, der direkte handler om at vise 
forkærlighed for de rige fremfor de fattige, vil en streng overholdelse 
af lovens bogstav samtidigt med en dårlig behandling af de fattige 
og svage latterliggøre ens trosbekendelse og enhver påstand om at 
holde loven. At elske sin næste som sig selv er det højeste udtryk for 
Guds lov, og det er lige så meget nærværende sandhed i dag, som 
det var på Jakobs tid, og som det var, da Moses talte til Israel på 
grænsen til Det Hellige Land.

Hvorfor er lovlydighed vigtig? Hvilken betydning har Jakobs brev 
og Femte Mosebog for vores forståelse af, hvad lydighed betyder? 
Har vores tro på lovens betydning noget at sige for vores holdning 
til de fattige og svage?
 

TORSDAG
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29. OKTOBER 2021

Til videre studium

Det kan være svært at forestille sig, at Israels folk selv i perioder med 
stor velsignelse (fx under David eller Salomo), undertrykte de fattige, 
hjælpeløse og svage iblandt dem.

”Fordi I tramper på den svage og kræver kornafgift af ham,
skal I bygge kvaderstenshuse, men ikke selv bo i dem,
plante herlige vingårde, men ikke selv drikke vinen.
For jeg kender jeres mange overtrædelser og jeres talrige synder.
I forfølger de uskyldige og tager imod bestikkelse
og afviser de fattige i porten“ (Am 5,11-12).

”Herren kommer for at føre sag
mod sit folks ældste og dets stormænd:
‘Det er jer, der har afgnavet vingården,
rovet fra de hjælpeløse er i jeres huse’“ (Es 3,14).

1. Israel havde brug for at huske, at de havde været ”fremmede“ 
i Egypten. Det var en af grundene til, at de skulle behandle de 
fremmede og udstødte i Israel, som de ønskede, at de selv var 
blevet behandlet, da de var udstødte. Hvilken sammenhæng er 
der mellem denne sandhed og evangeliet og tanken om, at vi 
gennem Jesu blod er blevet befriet fra syndens slaveri? Hvordan 
påvirker det, Jesus har gjort for os, vores måde at behandle  
andre mennesker på, især de svage og hjælpeløse iblandt os?

2. Vi kan tilbede på den rette dag, forstå sandheden om døden, 
helvede, dyrets mærke osv. Men hvad betyder det alt sammen, 
hvis vi behandler andre dårligt eller undertrykker de svage 
iblandt os eller ikke dømmer retfærdigt, når vi har brug for at 
bedømme en situation? Hvorfor må vi, især i lyset af den sand-
hed, vi har, være særlig på vagt over for at tro, at det på en eller 
anden måde i sig selv er nok at kende sandheden, og at det er 
det eneste, Gud kræver af os? Hvorfor kan det blive en meget 
farlig fælde for os?

3. Hvilken rolle bør vores tro have i vores opfattelse af det, der 
normalt betegnes som ”menneskerettigheder“?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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”Og hvor er det folk, det være sig nok så stort, der har så ret- 
færdige love og retsregler som hele denne lov, jeg i dag lægger 
frem for jer?“ (5 Mos 4,8)

De første tre kapitler i Femte Mosebog var grundlæggende en histo-
rieundervisning. De skulle minde folket om, hvad de havde oplevet 
indtil da. Når vi når til kapitel fire, ændres historieundervisningen til 
mere at blive en prædiken. Genfortællingen af begivenheder var ikke 
kun for historieinteresserede. Den havde en bestemt hensigt. Den 
skulle vise folket Guds magt og nåde og gøre det klart, at selv om 
de havde svigtet, var Herren stadigvæk villig til at overholde sin pagt 
med dem.

Kapitel fire begynder med det hebraiske ord we’attah, som oversæt-
tes med ”Og nu“. Moses havde netop gennemgået folkets seneste 
historie, som havde mindet dem om, hvad Gud havde gjort ved at 
føre dem til dette punkt. ”Og nu“ skal de svare ved at gøre, hvad 
Gud beder dem om (se også 5 Mos 10,12).

Derfor er det første udsagnsord, der kommer efter ”Og nu“ ordet 
shama’, det samme udsagnsord og i den samme form, som det fore-
kommer i Shema-bønnen. Det betyder ”hør“ eller ”lyt“ eller ”adlyd“. 
Dette udsagnsord gentages mange gange i Femte Mosebog.

Kapitel fire begynder altså sådan: Og nu, Israel, på grund af det, jeg 
har gjort for jer, skal I adlyde følgende …

· 5 Mos 4,1-9
· Matt 15,1-9
· 4 Mos 25,1-5
· 1 Kor 10,13
· 5 Mos 4,32-35
· Matt 5,13-16
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

”Hvor dette store folk 
dog er et klogt  
og forstandigt folk!“

 TIL SABBATTEN | 6. NOVEMBER 20216
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SØNDAG

 5 Mos 4,1-2
 5 Mos 13,1

 Matt 15,1-9

Til eftertanke

31. OKTOBER 2021

I må ikke føje noget til eller trække 
noget fra
Hvilken specifik advarsel gav Gud dem med hensyn til sine ”love 
og retsregler“, og hvorfor var det nødvendigt at komme med en 
sådan advarsel?

Herren beder dem om at følge lovene og retsreglerne og ikke føje 
noget til eller trække noget fra. Hvorfor sagde han det? Hvorfor 
skulle nogen ønske at forandre Guds lov?

Og vi kender selvfølgelig svaret.
”Satan har været udholdende og utrættelig i sine anstrengelser 

for at gennemføre det arbejde han begyndte i himlen, nemlig at 
forandre Guds lov. Det er lykkedes for ham at få verden til at tro 
den teori, han fremsatte i himlen før sit fald, nemlig at Guds lov var 
forkert og havde brug for at blive revideret. En stor del af den be-
kendende kristne kirke viser, om ikke i deres ord, så i deres holdning, 
at de har accepteret den samme fejltagelse“ (Ellen White, Selected 
Messages, 2. bd., s. 107).

Når vi ser på det gamle Israels historie, kan vi se, at de mødte 
mange forskellige vanskeligheder, fordi de ikke alene ignorerede for-
skrifter i loven. Derved fjernede de i virkeligheden dele af loven,men 
de føjede også noget til ved at indføre skikke, som ikke var foreskre-
vet i loven. Begge dele førte til lovovertrædelse.

Hvordan ser vi her et eksempel på det princip, som Moses adva-
rede Israels børn imod, selv om sammenhængen er en anden?

Da jøderne endelig fik det land, de var blevet lovet, ignorerede de 
ofte de direkte advarsler om fx afgudsdyrkelse. Resultatet var, at de 
fulgte mange hedenske skikke, nogle gange til og med som en del 
af deres formodede tilbedelse af Jahve. På Jesu tid havde de tilføjet 
mange forskellige menneskelige traditioner, hvorved de ifølge Jesus 
satte ”Guds ord ud af kraft“.

Hvad enten det skete ved at føje noget til eller ved at trække no-
get fra, blev loven forandret, og folket måtte lide under følgerne.

På hvilke måder må vi være varsomme, så vi ikke føjer noget til el-
ler trækker noget fra det, Gud beder os om? 
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MANDAG

 

 4 Mos 25,1-15

 

Til eftertanke

1. NOVEMBER 2021

Ba’al-Peor

I Femte Mosebog 4,3-4 får israelitterne lidt mere historieundervis-
ning. Den skal minde dem om fortiden og lære dem åndelige og 
praktiske sandheder.

Hvad skete der, og hvilke åndelige og praktiske sandheder skulle 
folket lære af denne katastrofe?

Selv om vi ikke har det særlig godt med beretningerne om Israels 
udryddelse af nogle af de hedenske folkeslag, de var omgivet af, er 
denne beretning med til at forklare logikken bag befalingen. Israel 
skulle være et vidne om den sande og eneste Gud for de omkringlig-
gende hedenske nationer. De skulle være et eksempel og vise, hvor-
dan tilbedelse af den sande Gud foregik. Men ved at følge dyrkelsen 
af de hedenske ”guder“ omkring dem, endte de i stedet ofte i direkte 
oprør imod den Gud, som de skulle repræsentere over for verden.

Udtrykket ”at hore“ har ofte en åndelig betydning, nemlig at 
Israel fulgte hedenske guder og skikke (se Hos 4,12-14). Men i dette 
tilfælde antyder sproget og resten af historien, at de i hvert fald til at 
begynde med begik seksuel synd. Igen benyttede Satan sig af syn-
dige menneskers natur og fik hedenske kvinder til at forføre mæn-
dene, som alt for let lod sig forføre.

Den fysiske utugt degenererede hurtigt til også at blive åndelig 
utugt. De mennesker, som var involveret, blev med tiden draget 
med ind i hedenske tilbedelsesskikke. De havde ”indladt sig med 
Ba’al-peor“, det vil sige, at de på en eller anden måde blev knyttet 
til denne falske gud og til og med ofrede til den. På trods af alt det, 
de havde lært og var blevet fortalt, var de villige til at kaste det hele 
overbord i lidenskabens og begærets rus.

Hvordan kunne dette ske? Meget let. Ved at forhærde deres sam-
vittighed gennem den første overtrædelse, den fysiske, blev de modne 
til at falde i den anden synd, den åndelige. Dette må have været Sa-
tans ultimative mål. Ifølge teksten var de faldet så dybt, at en af mæn-
dene til og med bragte sin midjanitiske kvinde midt ind i lejren, midt 
foran Moses og folket, som sad og græd uden for tabernaklet.

Vores sind og krop er nøje forbundet. Det, der påvirker det ene, 
påvirker også det andet. Hvad kan vi lære af denne beretning om, 
hvor farligt det kan være for vores åndelige liv at give efter for vo-
res fysiske begær?
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 5 Mos 4,4
 

 
 

 Jud 24
 1 Kor 10,13

 Til eftertanke

2. NOVEMBER 2021

Hold fast ved Herren jeres Gud 

Tusinder døde som følge af synden med Ba’al-Peor. ”Hver eneste, 
der fulgte Ba’al-Peor,“ blev udryddet. Men der var mange, der ikke 
var med i frafaldet.

Hvem var de?

Hvordan forklarer denne tekst forskellen på dem, der faldt i synd, og 
dem, der ikke gjorde det? Hvilket vigtigt budskab lyder til os med 
hensyn til synd og fristelser og Guds kraft i vores liv?

Læg mærke til kontrasten mellem ordet ”alle“ i dette vers og ”hver 
eneste“ i verset inden. ”Hver eneste,“ som fulgte Ba’al-Peor. er ble-
vet udryddet, men ”alle I,“ som holdt fast ved Herren, er i live. Der 
var ingen mellemvej, og det er der heller ikke i dag. Vi er enten for 
eller imod Jesus (Matt 12,30).

Det hebraiske ord for ”fulgte“, dbq, peger ofte på en stærk over-
givelse, så man følger noget eller nogen uden for en selv. Det samme 
ord bruges i en anden form i 1 Mos 2,24, når en mand skal forlade 
sin familie og ”holde sig til“ sin hustru (se også Ruth 1,14). I sam-
menhængen her i Femte Mosebog forekommer ordet yderligere fire 
gange (10,20; 11,22; 13,5; 30,20), og i hvert tilfælde er tanken den 
samme: folket skulle ”holde fast ved“, ”klynge sig til“, ”følge“ deres 
Gud. De skulle med andre ord give sig selv til ham og hente kraft og 
styrke hos ham.

Det er vigtigt at huske, at folket selv er grundleddet i sætningen. 
Det er folket, som skal holde fast ved Gud. De skal vælge at ”holde 
fast ved“ Gud, og i hans kraft og styrke vil de da undgå at falde i 
synd.

Hvad siges der her i Det Nye Testamente, som også findes i  
5 Mos 13,5?

Gud er trofast. Han er i stand til at værne os mod fald. Men vi er 
nødt til at foretage et bevidst valg om at holde fast ved Gud, ligesom 
de trofaste ved Ba’al-Peor gjorde. Når vi gør det, kan vi være sikre 
på, at vi kan forblive tro, uanset hvilken fristelse vi udsættes for.

Hvordan hjælper bøn, bibelstudium, andagt og fællesskab os til at 
holde fast ved Gud?

TIRSDAG
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 5 Mos 4,5-9

 5 Mos 4,32-35

3. NOVEMBER 2021

”Hvor dette store folk dog er et  
klogt og forstandigt folk!“
I de næste få vers efter Femte Mosebog 4,4 finder vi nogle af de 
mest dybsindige tekster i hele Bibelen. Tankerne er udtrykt på et 
meget smukt hebraisk. Man kan på en måde sige, at essensen af 
budskabet i Femte Mosebog findes netop her. Resten er kommen-
tarer. Mens du læser disse vers, tænk da over de forskellige måder, 
principperne heri kan anvendes også i dag.

Hvorfor ønskede Herren gennem Moses at sige dette til Israel?

Gud ønsker, at folket skal indse, at de er blevet kaldet og udvalgt 
med en helt speciel hensigt. De er ”et stort folk,“ præcis som Gud 
havde sagt til Abram fra det første kald ud fra kaldæerne: ”Jeg vil 
gøre dig til et stort folk“ (1 Mos 12,2; se også 1 Mos 18,18).

Hensigten med at gøre dem til et stort folk var, at de skulle være 
en ”velsignelse“ (1 Mos 12,2) for ”alle jordens slægter“ (1 Mos 
12,3). Og selv om den ultimative velsignelse ville være, at Jesus, 
Messias, skulle komme i deres slægt, skulle de i mellemtiden være 
verdens lys. ”Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse 
skal nå til jordens ende“ (Es 49,6). Det betyder ikke, at frelsen skulle 
findes i dem, men at den sande Gud, som er den eneste, der kan 
frelse, skulle åbenbares gennem dem.

Israel tilbad og tjente den Gud, som skabte kosmos, himlens og 
jordens herre. Hedningerne tilbad sten, træ og dæmoner (5 Mos 
32,17; Sl 106,37).

Hvilken forskel!
I disse vers henviste Moses til de to ting, der gjorde Israel speciel. 

For det første var Herren nær hos dem. Det viste sig på en enestå-
ende måde fx i helligdommen. Og for det andet havde de modtaget 
de ”retfærdige love og retsregler“, som loven indeholdt (5 Mos 4,8).

Hvad mere siger Herren til dem, som kunne have fået dem til at 
indse deres særlige kald?

Der er ingen tvivl om, at Israel havde fået meget. Hvordan ville de 
reagere?

ONSDAG
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 5 Mos 4,5

Til eftertanke

4. NOVEMBER 2021

Jeres visdom og indsigt

Vi har set, at 5 Mos 4,1-9 ikke kun er et stærkt udtryk for Israels 
folks særlige status, men også for deres missionskald. Indvævet i 
disse vers er tanken om, at de skal adlyde, følge og gøre det, Gud 
har befalet dem.

Læs teksten igen. Hvad siger Gud specifikt om, hvad der ligger 
til grund for de andre nationers beundring af folkets ”visdom“ og 
”indsigt“?

I første omgang kan det se ud som, at lovene og retsreglerne i sig 
selv indeholdt visdom og indsigt. Og det er rigtigt, at Herren havde 
undervist dem i love og regler; men folket opnåede først selv visdom 
og indsigt, når de adlød dem.

Israel havde haft det mest fantastiske system af love, regler og 
forordninger, som verden havde set, men hvad gavnede det, hvis 
folket ikke fulgte dem? De enkelte israelitters visdom og indsigt kom, 
når Guds love viste sig i deres liv. De sandheder, som Gud havde 
givet dem, skulle ses i deres liv, og det kunne kun ske, når de var 
lydige. Alt det lys og alle de sandheder, som de havde fået, ville ikke 
gavne hverken dem selv eller deres hedenske naboer, hvis det ikke 
viste sig i israelitternes liv. Derfor bliver de igen og igen kaldt til at 
adlyde. Det var deres lydighed, ikke bare lovene og retsreglerne i sig 
selv, der skulle være et vidnesbyrd for verden.

”Deres lydighed mod Guds lov ville give dem en fremgang og vel-
stand, som ville vække forundring blandt nationerne i verden. Han, 
som kunne give dem visdom og dygtighed til al slags kunstfærdigt 
arbejde, ville vedblive med at være deres lærer og ville forædle og 
højne dem, når de adlød hans love. Hvis de var lydige, ville de også 
blive skånet for de sygdomme, som plagede andre folk, og blive vel-
signet med gode forstandsevner. Herrens herlighed, hans majestæt 
og kraft skulle åbenbares i alt, hvad der hørte til deres fremgang og 
velstand. De skulle være et rige af præster og konger. Gud udrustede 
dem med alt, hvad der krævedes, for at de kunne blive den største 
nation på jorden“ (Ellen White, Lys over hverdagen, 2. bd., s. 89).

Læs Matt 5,13-16. Hvad er det, Jesus siger i disse vers, som ud-
trykker det samme, som han sagde til det gamle Israel? Hvordan 
gælder dette specifikt også for os i dag?

TORSDAG
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5. NOVEMBER 2021

Til videre studium

”Lige fra begyndelsen af den store strid i himlen har det været Satans 
hensigt at omstyrte Guds lov. Det var med dette for øje, han be-
gyndte sit oprør mod Skaberen, og siden han blev nedstyrtet fra him-
len, har han fortsat denne kamp på jorden. At bedrage menneskene 
og få dem til at overtræde Guds lov er det mål, han stadig forfølger. 
Hvad enten dette mål nås ved at forkaste hele loven eller kun én af 
dens forskrifter, vil det endelige resultat blive det samme. Den, som 
‘fejler blot på ét punkt’, viser foragt for hele loven; ved sin indflydelse 
og sit eksempel støtter han overtrædelse; han ‘er blevet skyldig i dem 
alle’ (Jak2,10)“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 582).

I forbindelse med Ba’al-Peor skrev Ellen White følgende: ”De 
vovede sig ind på forbudt område og blev fanget i Satans snare. De 
blev fortryllet af musikken og dansen og af de hedenske præstinders 
skønhed og lod hånt om den troskab, de skyldte Gud. Mens de del-
tog i festlighederne, blev deres sanser sløvet af vin, og de mistede 
selvkontrollen. Lidenskaberne tog fuldstændigt magten over dem. 
Da de først havde besmittet samvittigheden ved at hengive sig til 
utugt, var det en let sag at overtale dem til at bøje sig for afguderne. 
De ofrede ved de hedenske altre og tog del i de mest nedværdigende 
ceremonier“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 232).

1. Står vi på en måde på samme sted som det gamle Israel? Har  
vi fået noget unikt af Gud, sammenlignet med verden omkring 
os og også andre kristne kirker? Har vi en speciel ”visdom og 
indsigt“ at vise til verden?

2. Men ”alle I, som holdt fast ved Herren jeres Gud, er i live i dag.“ 
I denne sætning er grundleddet til udsagnsordet ”holdt fast 
ved“ folket. Herren vil ikke holde fast ved os på den måde, at 
han tvinger os. I stedet må vi bruge vores frie vilje til at vælge. 
Den er en hellige gave, og vi må vælge at holde fast ved ham. 
Hvordan gør vi det i praksis?

3. Drøft spørgsmålet fra søndagsafsnittet: På hvilke måder må vi 
være varsomme, så vi ikke føjer noget til eller trækker noget fra 
det, Gud beder os om? Hvad vil det sige at føje noget til eller 
trække noget fra Guds bud? Ud over det indlysende som fx for-
søget på at ændre sabbatten, hvordan kan noget lignende ske så 
umærkeligt, at vi ikke engang opdager, at det sker?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 6. NOVEMBER 2021



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

De fleste kristne kirkesamfund taler om lov og nåde og forstår 
forholdet mellem de to. Loven er Guds standard for hellighed og 
retfærdighed, og overtrædelse af den lov er synd. ”Enhver, som gør 
synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud“ (1 Joh 3,4). Og 
fordi vi alle har overtrådt loven – ”Skriften har indesluttet alt under 
synd“ (Gal 3,22) – er det kun Guds nåde, der kan frelse os. ”For af 
den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er 
Guds“ (Ef 2,8).

Der er selvfølgelig den ”lille detalje“ om den syvende dag som sab-
bat, som indgår i loven. Af forskellige årsager afviser mange kristne 
den syvende dag som sabbat og fremkommer med alle mulige 
undskyldninger for at forsvare deres afvisning. Men det er et andet 
emne.

Selv om temaet lov og nåde udtrykkes på forskellige måder, findes 
det i hele Bibelen, også i Femte Mosebog. Også Femte Mosebog 
præsenterer forholdet mellem lov og nåde, men gør det i en helt 
speciel sammenhæng.

· Ez 28,15-16
· 5 Mos 4,44
· Rom 3,20
· 5 Mos 10,1-15
· 5 Mos 5,6-22
· 5 Mos 9,1-6
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Lov og nåde
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SØNDAG

 Ez 28,15-16

Til eftertanke

7. NOVEMBER 2021

Himlens lov

Gud er en kærlighedens Gud. Og kærlighed er hans karakters over-
ordnede princip og fundamentet for hans styre. Gud har skabt os 
som moralske skabninger med moralsk frihed, den frihed, som er en 
naturlig del af kærlighed, fordi han ønsker, at vi skal elske ham.

Centralt i tanken om moralsk frihed står den moralske lov. Su-
batomare partikler, havets bølger, kænguruer, som alle til en vis grad 
følger naturlove, følger ikke og har ikke brug for at følge morallove. 
Kun moralske væsner gør det. Derfor har Gud også en morallov for 
englene i himlen.

Disse vers taler om Lucifers fald i himlen. Der blev fundet ”uret“ i 
ham, og han ”syndede“. Hvad fortæller anvendelsen af disse ord 
om, at der findes en morallov i himlen?

Både ”uret“ og ”syndede“ er ord, der bruges blandt mennesker. 
Men Skriften bruger de samme ord om det, der skete i himlen, i en 
anden del af Guds skaberværk. Det fortæller os noget om, hvad der 
eksisterer i himlen lige så vel som på jorden.

”Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke! Men synden kom 
jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før 
loven sagde: ‘Du må ikke begære!’“ (Rom 7,7). Kan den samme ide, 
i hvert fald i princippet, eksistere i himlen, hvor englene, som også er 
moralske væsener, lever?

Ellen White forklarer det på denne måde: ”Guds vilje findes ud-
trykt i de bud, hans hellige lov indeholder, og principperne i denne 
lov er Himmelens principper. Himmelens engle opnår ingen højere 
kundskab end erkendelsen af Guds vilje, og at gøre hans vilje er  
en højeste tjeneste, der kan lægge beslag på deres kræfter“ (Med 
Mesteren på bjerget, s. 112).

I himlen eller på jorden – det gør ingen forskel. Hvis Gud har 
skabt moralske væsener, har han også givet en morallov, de kan 
vælge at følge. Og overtrædelse af den lov, hvad enten det sker i 
himlen eller på jorden, er synd.

Hvorfor kan tanken om en morallov ikke adskilles fra tanken om 
moralske væsener? Hvad ville definere moral, hvis der ikke er en 
sådan lov? 
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MANDAG

 

 5 Mos 4,44; 
17,19; 28,58; 
30,10; 31,12; 
32,46; 33,2

 

 Til eftertanke

8. NOVEMBER 2021

Lov i Femte Mosebog

Den jødiske nation, Guds udvalgte folk, står på grænsen til Kana’an 
og er endelig klar til at arve det land, som Gud havde lovet dem. 
Som vi har set, udgør Femte Mosebog Moses’ sidste undervisning til 
hebræerne, inden de skal indtage landet. I denne undervisning ind-
går befalingen om at adlyde.

Læs teksterne fra Femte Mosebog. Hvilken pointe udtrykkes igen 
og igen, og hvorfor er den så vigtig for folket?

Selv en overfladisk læsning af Femte Mosebog viser, hvor afgørende 
lydighed mod loven var for Israels folk. Den var i virkeligheden deres 
pagtsforpligtelse. Gud havde gjort meget for dem og ville blive ved 
med det – ting, de ikke selv kunne gøre, og som de ikke fortjente. 
Det er, hvad nåde er. Gud giver os, hvad vi ikke fortjener. Som svar 
bad Gud dem om lydighed mod hans lov.

Der er ingen forskel i dag. Guds nåde frelser os, uafhængigt af 
lovgerninger. ”Et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgernin-
ger“ (Rom 3,28). Og vores svar er lydighed mod loven. Vi adlyder lo-
ven, ikke som et forgæves forsøg på at blive frelst derved, men som 
et resultat af den frelse, vi i nåde har modtaget. ”For af lovgerninger 
bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved 
loven, er jo syndserkendelse“ (Rom 3,20). ”Elsker I mig, så hold mine 
bud“ (Joh 14,15).

Femte Mosebog kan ses som én stor lignelse om nåde og lov. 
Israel kunne ikke selv befri sig fra Egyptens slaveri. Ligesom det Gud 
gjorde for Israel, frelser Gud os i sin nåde og udretter for os, hvad vi 
ikke selv formår, og som svar lever vi i tro et liv i lydighed mod ham 
og hans lov. Lige fra Adams fald og frem til dem, der lever under 
den store forfølgelse og dyrets mærke og betegnes som dem, ”som 
holder fast ved Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12), består Guds 
forhold til sit pagtsfolk af lov og nåde. Guds nåde tilgiver os vores 
overtrædelse af hans lov, og Guds nåde gør os også i stand til at 
adlyde hans lov. Denne lydighed udspringer af vores pagtsforhold til 
ham.

Hvordan kan vi undgå at blive legalistiske i vores lydighed mod 
loven?
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 5 Mos 10,1-15

 
 

 Til eftertanke

9. NOVEMBER 2021

Til bedste for dig selv – Letov Lak 

Skeptikere, som leder efter begrundelser for at afvise Bibelen, peger 
ofte på de barske udtalelser fra Gud, som findes i Det Gamle Testa-
mente. Tanken er, at i modsætning til Jesus var Det Gamle Testamen-
tes Gud streng, hævngerrig og ondskabsfuld. Det er ikke et nyt argu-
ment, men det er lige så forkert nu, som da det først blev fremsat for 
mange hundrede år siden.

Igen og igen præsenterer Det Gamle Testamente Herren som en, 
der elsker sit folk Israel og kun ønsker det bedste for dem. Denne 
kærlighed viser sig tydeligt i Femte Mosebog.

Hvad er den umiddelbare sammenhæng for disse vers, og hvad  
lærer de os om, hvad Gud følte for sit folk, også efter deres synd? 
Hvad lærer de om nåde?

Disse vers er fulde af Guds nåde og kærlighed over for Israel. Læg 
specielt mærke til vers 12 og 13. De udgør én lang sætning, et spørgs-
mål, som ganske enkelt er: Hvad kræver jeg, Herren, andet end føl-
gende … du skal vandre ad mine veje, elske mig, tjene mig og holde 
mine befalinger, til bedste for dig selv?

I hele dette vers er spørgsmålet stillet i ental, altså til du/dig. 
Gud taler til hele folket, men hvad hjælper det, hvis folket hver især, 
individuelt, ikke adlyder det? Det hele er kun så godt som summen 
af de enkelte dele. Herren talte til Israel som et folk én ad gangen, 
individuelt.

Vi må heller ikke glemme afslutningen af vers 13: ”så du holder 
Herrens befalinger“ … letov lak, ”til bedste for dig selv.“ Gud befa-
ler med andre ord folket at adlyde ham, fordi det er det bedste for 
dem. Gud skabte dem, Gud opretholder deres liv, Gud ved, hvad der 
er bedst for dem, og han ønsker det bedste for dem. Lydighed mod 
hans lov, mod hans Ti Bud, vil kun være til deres egen fordel.

Loven er ofte blevet sammenlignet med et hegn, en beskyttel-
sesmur. Ved at holde sig inden for muren bliver Guds folk beskyttet 
mod en horde af ulykker og ondskab, som ellers ville ramme dem og 
ødelægge dem. Kort sagt, på grund af kærlighed til sit folk gav Gud 
dem sin lov, og lydighed mod hans lov ville være ”til bedste for“ 
dem selv.

Hvordan har vi selv oplevet, at lydighed mod Guds lov har været til 
vores eget bedste?

TIRSDAG
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 5 Mos 5,6-22

Til eftertanke

10. NOVEMBER 2021

En slave i Egypten

I Femte Mosebog går et bestemt tema igen: Gud frelste sit folk Israel 
ud fra Egypten. Igen og igen bliver de mindet om, hvad Gud har 
gjort for dem: ”Da førte Herren os ud af Egypten med stærk hånd 
og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger, med tegn og 
undere“ (5 Mos 26,8; se også 5 Mos 16,1-6).

Det Gamle Testamente bruger ofte historien om udgangen fra 
Egypten som et eksempel på, hvordan Gud i sin nåde befrier fra 
slaveri og undertrykkelse. ”Jeg førte dig op fra Egypten, jeg udfriede 
dig fra trællehuset“ (Mika 6,4).

Også i Det Nye Testamente dukker den tanke op, at udgangen 
af Egypten gennem Guds mægtige kraft er et symbol på frelse ved 
tro på Kristus: ”I tro gik de gennem Det Røde Hav som på tørt land, 
mens egypterne druknede, da de prøvede det samme“ (Hebr 11,29; 
se også 1 Kor 10,1-4).

Moses gentager her de grundlæggende betingelser for deres pagt 
med Jahve. Læg mærke til det fjerde bud og begrundelsen, der gives 
her. Viser dette bud noget om sammenhængen mellem lov og nåde?

Moses gentager det grundlæggende bud om at hvile på den syvende 
dag, sabbatsdagen, men han tilføjer et nyt aspekt. Selv om buddet 
var skrevet på sten under udgangen af Egypten, udvider Moses her 
den begrundelse, der allerede var blevet givet. Hold sabbatten, ikke 
kun som et minde om skabelsen, men også som et minde om befri-
elsen fra Egypten. Guds nåde frelste dem fra Egypten og tilbød dem 
hvile fra deres arbejde (Hebr 4,1-5). Nu skulle de som svar på Guds 
nåde mod dem vise den samme nåde mod andre.

I dette tilfælde bliver den syvende dag, sabbatten, ikke alene et 
stærkt symbol på skabelsen, men også et stærkt symbol på frelse og 
nåde. Alle i husholdningen, ikke kun børnene, men også tjenerne, 
dyrene og til og med den fremmede iblandt dem, skulle hvile. Sab-
batten tilbyder den nåde, som var givet til jøderne, også til andre. 
Selv til dem, der stod uden for pagtsfolket. Og det siges midt i Guds 
lov. Hvad Gud i nåde har gjort mod dem, skal de gøre mod andre. 
Det er såre simpelt.

Læs Matt 18,21-35. Hvordan kommer princippet i denne lignelse  
til udtryk i sabbatsbuddet, især med den begrundelse, som det  
gengives med i Femte Mosebog?

ONSDAG
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 5 Mos 9,1-6

11. NOVEMBER 2021

Det skyldes ikke din retfærdighed

Centralt i den kristne og al bibelsk religion står temaet retfærdiggø-
relse ved tro alene. ”For hvad siger Skriften? ‘Abraham troede Gud, 
og det blev regnet ham til retfærdighed’“ (Rom 4,3).

Ellen White udtrykte det på denne måde: ”Hvad er retfærdiggø-
relse ved tro? Det er Guds gerning, hvor han lægger et menneskes 
herlighed i støvet og udretter det for mennesket, som mennesket 
umuligt selv kan gøre. Når mennesker ser deres egen intethed, er de 
rede til at blive iklædt Kristi retfærdighed“ (The Faith I Live By, s. 111).

Når vi tænker over, hvem Gud er, hvor hellig han er i modsætning 
til os, og hvor syndige vi er, indser vi, hvor ufattelig stor nåde Guds 
frelsende nåde er. Den blev udtrykt på korset, ved at Kristus, den 
uskyldige, døde for de skyldiges synder.

Læs teksten med denne kontrast i tankerne. Hvad siger Moses her 
til folket, som på en dramatisk måde åbenbarer Guds nåde for dem, 
der ikke er værdige? Hvordan er dette en beskrivelse af princippet i 
retfærdiggørelse ved tro?

Hvis man skal sammenfatte Paulus’ undervisning om evangeliet, kan 
det måske gøres med denne udtalelse fra 5 Mos 9,5: ”Det skyldes 
ikke din egen retfærdighed og retskaffenhed“, at Gud frelser dig. I 
stedet gør han det på grund af løftet i det ”evige evangelium“ (Åb 
14,6). Gud har givet os dette løfte ”ikke på grund af vore gerninger, 
men efter [sin] egen beslutning og af den nåde, som var givet os i 
Kristus Jesus for evige tider siden“ (2 Tim 1,9; se også Tit 1,2). Hvis 
løftet blev givet ”for evige tider siden“, kan det i hvert fald ikke skyl-
des vores egne gerninger, for vi var ikke til ”for evige tider siden“ og 
kan derfor ikke have haft nogen gerninger at fremvise.

Kort sagt vil Gud gøre dette fantastiske for dig og i dig på trods 
af dine fejl, mangler og stivnakkethed. Og som en følge deraf befaler 
Gud dig at være lydig mod ham og hans love. Løftet er allerede gi-
vet: ligegyldigt hvor gode dine gerninger eller din lydighed er, er det 
ikke dem, der frelser dig. De er i stedet resultatet.

Af nåde har Gud frelst dig. Når hans lov nu er skrevet i dit hjerte, 
og hans Ånd giver dig kraft, kan du være lydig mod hans lov.

TORSDAG
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12. NOVEMBER 2021

Til videre studium

”Kristi fjende gjorde oprør mod Guds lov i himlen, og han har som 
en dygtig, trænet general arbejdet med al sin magt og fundet på den 
ene bedrageriske plan efter den anden for at ødelægge Guds lov, 
som er retfærdighedens målestok og det eneste, der i sandhed kan 
afsløre synd“ (Ellen White, Review and Herald, 18. nov. 1980). 

To billioner galakser smykker universet. Hver af galakserne be-
står af et hundrede milliarder stjerner. Det er 100.000.000.000. 
To billioner galakser med hver 100 milliarder stjerner er lig med 
200.000.000.000.000.000.000.000 stjerner.

Der findes et eksistensprincip: hvad der udtænker og skaber 
noget, må være større end og overgå det, det udtænker og skaber. 
Picasso er større end og overgår ethvert kunstværk af Picasso. Den 
Gud, som udtænkte og skabte vores univers, må være større end det 
univers og overgå det.

Med det i baghovedet, tænk da over følgende tekst: ”I begyn-
delsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han 
var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev 
intet til af det, som er“ (Joh 1,1-3.). Det vil sige, at den Gud, som 
skabte alt, som blev skabt, de 200.000.000.000.000.000.000.000 
stjerner og alt andet, ”gav afkald“ og blev en menneskebaby, levede 
et syndfrit liv og døde på korset, hvor han selv bar straffen for vores 
synder og vores ondskab, så vi kan få løftet om evigt liv.

Vi har denne store sandhed: nåden er givet os i Jesus Kristus på 
korset. Hvad beder Gud om til gengæld? ”Når du har hørt det hele, 
skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal 
alle mennesker“ (Præd 12,13).

1. Drøft i klassen spørgsmålet om, hvordan mennesker, der tror på, 
at vi skal holde Guds lov, De Ti Bud, også det fjerde, kan undgå 
at blive legalister? Hvilken forskel er der mellem urokkelig lydig-
hed og lovtrældom, og hvordan kan vi opdage forskellen?

2. Overvej: Har det daglige, praktiske konsekvenser at overtræde 
De Ti Bud? Hvilke følger har det for vores liv? Er der en øjeblik-
kelig straf? Hvordan viser Guds kærlighed og nåde sig, når vi 
har overtrådt hans bud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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”Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet 
dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg 
da livet, for at du og dine efterkommere må leve“ (5 Mos 30,19).

Det er altid en trist historie. En ung kvinde, 22 år, blev diagnosti-
ceret med en dødelig sygdom: Hjernesvulst. Og selv med moderne 
medicins mange vidundere kunne intet gøres, indtil det uundgåelige 
skete. Men denne unge kvinde, Sandy, ønskede ikke at dø.

Så hun havde en plan. Efter hendes død skulle hendes hoved lægges 
i en dybfryser i en beholder af flydende kvælstof i det håb, at det 
kunne bevare hendes hjerneceller. Og der skulle det vente i 50 år, 
100 år, 1000 år, indtil man engang i fremtiden, hvor teknologien var 
blevet så fremskreden, at man kunne uploade hendes hjerne, som 
består af nerveforbindelser, til en computer. Og så kunne Sandy 
”leve“ videre, måske evigt.

Det er en trist historie, ikke kun fordi en ung person skulle dø, men 
også på grund af de håb, hun havde for sit liv. Som de fleste menne-
sker ønskede Sandy livet. Hun ønskede at leve. Men hun valgte en 
vej, som til sidst ikke duer.

I denne uge skal vi i vores studium af Femte Mosebog se på livets 
forskellige valg og den mulighed, vi har fået til at vælge livet på de 
betingelser, som Gud, som er livets giver og opretholder, så nådigt 
tilbyder os.

· 1 Mos 2,8-9
· Rom 6,23
· 1 Joh 5,12
· 5 Mos 30,1-20
· Rom 10,6-10
· 5 Mos 4,19
· Åb 14,6-12
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SØNDAG

1 Mos 2,8-9. 
15-17

1 Mos 3,22-23

Til eftertanke

14. NOVEMBER 2021

Livets træ

Ingen af os har bedt om at blive født. Vi har ikke valgt at være til, 
lige så lidt som vi har valgt, hvor og hvornår vi skulle fødes, eller 
hvem vores forældre skulle være.

Sådan var det også for Adam og Eva. De valgte lige så lidt at blive 
skabt af Gud, som et blad, en sten eller et bjerg valgte det. Som 
mennesker har vi fået eksistens, men det har en sten også. Vi har 
fået liv, men det har en amøbe også. Men i modsætning til sten og 
amøber har vi liv som rationelle, frie væsener, der er skabt i Guds 
billede.

Men at blive skabt i Guds billede som rationelle, frie væsener har 
vi heller ikke selv valgt. Gud tilbyder os imidlertid at vælge at forblive 
i live. Vi kan vælge at have liv, evigt liv, i ham. Det valg har vi på 
grund af Jesus og hans død på korset.

Hvilke to valgmuligheder gav Gud Adam?

”Midt i haven voksede livets træ, i hvis frugt var kraft til at videre-
føre livet. Hvis Adam var forblevet lydig mod Gud, ville han fortsat 
have fået lov til at spise af dette træ, og han ville have levet for evigt. 
Men da han syndede, blev han afskåret fra at spise af livets træ og 
underkastet døden. Guds dom: ‘Jord er du, og til jord skal du blive’, 
peger på livets fuldstændige ophør“ (Ellen White, Mod en bedre 
fremtid, s. 429).

Lige fra begyndelsen giver Bibelen os kun en af to muligheder: 
evigt liv, som vi oprindeligt var tiltænkt, og evig død, som i en for-
stand er at vende tilbage til den intethed, vi først kom fra.

Det er interessant, at ”livets træ“, hvorved vi ifølge Skriften får 
evigt liv, og som første gang omtales i Bibelens første bog, også 
omtales i Bibelens sidste bog. Læs Åb 2,7 og Åb 22,2.14. Måske er 
budskabet, at det var meningen, at vi skulle have adgang til livets 
træ, men mistede den på grund af synd. Men til sidst, når syndens 
problem takket være Jesus og frelsesplanen er endeligt og for altid 
løst, vil de frelste, som vælger livet, få adgang til livets træ, sådan 
som det var meningen fra begyndelsen.

Hvordan vælger vi gennem vores daglige valg enten at stå på  
livets eller dødens side?
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MANDAG

 

 

 Til eftertanke

15. NOVEMBER 2021

Ingen middelvej

Bibelen præsenterer os for to valgmuligheder.

Læs følgende tekster. Hvilke to valgmuligheder er enten tydeligt 
udtrykt eller underforstået, og hvordan bliver disse muligheder 
fremsat?

· Joh 3,16

· 1 Mos 7,22-23

· Rom 6,23

· Rom 8,6

· 1 Joh 5,12

· Matt 7,24-27

Der er til syvende og sidst ingen middelvej. Når den store strid er 
endt, vil synd, Satan, det onde, ulydighed og oprør blive udslettet. 
Mennesker vil enten modtage evigt liv, som Gud fra begyndelsen 
havde tiltænkt os alle, eller evig død, ”evig undergang fjernt fra 
Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt“ (2 Thess 1,9). Bibelen 
giver ikke andre muligheder.

Hvad vil vores skæbne blive? Svaret er i sidste ende op til os selv. Vi 
har kun to valgmuligheder: livet eller døden.

Når man tænker over evigt liv eller evig død, hvorfor er den bi-
belske sandhed om, at helvede ikke er et evigt brændende sted, 
hvor mennesker pines i al evighed, en trøst? Hvad ville det sige 
om Guds karakter, hvis de fortabtes skæbne skulle være en evig 
bevidst pine?
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5 Mos 30,15-20

 
 

 Til eftertanke

16. NOVEMBER 2021

Livet og lykken, døden og ulykken,  
velsignelserne og forbandelserne
Nær afslutningen af Femte Mosebog, efter en længere fremstilling af, 
hvad der vil ske med folket, hvis de ikke adlyder Herren og overtræder 
pagtens løfter, begynder kapitel 30 med et løfte om, at selv om de på 
grund af deres ulydighed skulle blive straffet med landflygtighed, vil 
Gud alligevel føre dem tilbage til deres land.

Det vil sige, hvis de angrede og vendte om fra deres onde veje.

Hvilke valgmuligheder stilles Israel over for? Hvordan udtrykker 
disse valgmuligheder, hvad vi finder mange andre steder i Bibelen?

Gud gør det meget klart: Han, Jahve, giver dem to muligheder. Det 
er grundlæggende det samme valg, som Adam og Eva fik i Edens 
have. De hebraiske ord for ”lykken“ (tov) og ”ulykken“ (raʽ) i 5 Mos 
30,15 er de samme hebraiske ord, som bruges i Første Mosebog om 
træet til kundskab om ”godt“ (tov) og ”ondt“ (raʽ). Som i Bibelen 
i øvrigt findes der ingen middelvej, ingen neutral holdning. Enten 
vil de tjene Herren og modtage livet, eller de vil vælge døden. Det 
samme gælder for os.

Livet, lykken, velsignelser i modsætning til hvad? Døden, ulykken 
og forbandelser. Man kan dog med rette hævde, at Gud i virkelighe-
den kun tilbyder dem lykken, kun livet og kun velsignelserne. Men 
hvis de vender sig bort fra ham, vil det onde blive en naturlig konse-
kvens, fordi de ikke længere står under hans særlige beskyttelse.

Uanset, hvordan vi opfatter det, bliver folket stillet over for de to 
valgmuligheder. Vi ser også tydeligt, at de har en fri vilje til at vælge. 
Som Bibelen generelt, både Det Gamle og Det Nye Testamente, 
giver disse ord ingen mening, hvis vi ikke frit kan vælge. Gud sagde 
egentlig til dem: Med den frie vilje, som jeg har givet jer, bør I vælge 
livet, velsignelserne og lykken, ikke døden og forbandelserne.

Det virker så indlysende, hvad det rette valg burde være. Men 
ved vi, hvad der skete. Den store strid var lige så virkelig dengang 
som nu, og vi bør lære af Israels eksempel, hvad der kan ske, hvis vi 
ikke overgiver os helt og fuldt til Gud og vælger livet og alt det, som 
det valg indebærer.

Læs 5 Mos 30,20. Læg mærke til forbindelsen mellem at elske og 
adlyde. Hvad skal Israel gøre for at være trofaste mod Herren?  
Hvordan gælder de samme principper for os i dag?

TIRSDAG
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 5 Mos 30,1-10 

 5 Mos 30,11-14

17. NOVEMBER 2021

Ikke særlig svært

5 Mos 30 begynder med, at Gud fortæller, hvad der ville ske, hvis fol-
ket angrede og vendte om fra deres onde veje. Han giver dem nogle 
fantastiske løfter.

Hvilke løfter giver Gud folket på trods af, at der her tales om, hvad 
der ville ske med dem, hvis de var ulydige? Hvad lærer det os om 
nåde?

Det må have været meget opmuntrende for folket at høre disse løfter. 
Naturligvis ville det gøre en forskel, om de vendte sig bort fra det, 
Gud befalede. Herren tilbyder ingen billig nåde. Men løfterne viste 
dem Guds kærlighed. Som svar skulle de elske ham og vise deres 
kærlighed ved lydighed mod det, han havde befalet dem.

Hvad siger Herren til folket? Hvad er det grundlæggende løfte i 
disse vers, og hvilke nytestamentlige tekster kan du komme i tanker 
om, som udtrykker det samme løfte?

Tænk over appellen i dette afsnit med dets smukke sprog og logik. 
Herren beder dem ikke om noget, der er vanskeligt. Hans bud er ikke 
”ufatteligt“ eller ”fjernt“. Det står ikke uden for deres rækkevidde. 
Det er ikke i himlen og så langt væk, at andre er nødt til at hente det 
for dem. Det er heller ikke på den anden side af havet, så andre måtte 
bringe det til dem. I stedet, siger Herren, ”ordet er dig ganske nær, i 
din mund og i dit hjerte, så du kan følge det“ (5 Mos 30,14). Du ken-
der det med andre ord godt nok til at tale det, og det er i dit hjerte, 
så du ved, at du skal følge det. Der er altså ingen undskyldning for 
ikke at være lydig. 

”Med alle hans befalinger følger evnen til at kunne efterkomme 
dem“ (Ellen White, Lys over hverdagen, 2. bd., s. 137).

Apostlen Paulus bruger faktisk disse vers i forbindelse med frelsen i 
Kristus. Paulus henviser til dem som et eksempel på retfærdiggørelse 
af tro (se Rom 10,6-10).

Efter disse vers i Femte Mosebog bliver Israels folk bedt om at 
vælge livet eller døden, velsignelserne eller forbandelserne. Og hvis 
de ved Guds nåde og i tro vælger livet, vil de få det.
Det samme gælder for os i dag.

ONSDAG
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5 Mos 4,19; 
8,19; 11,16; 

30,17

 Åb 13,1-5
 Åb 14,6-12

Til eftertanke

18. NOVEMBER 2021

Et spørgsmål om tilbedelse

Centralt i pagtsforholdet mellem Gud og Israel stod tilbedelse. Det, 
der gjorde israelitterne anderledes end alle andre folk, var, at de var 
det eneste folk, som tilbad den sande Gud. Det gjorde de i stedet for 
at dyrke den hedenske verdens falske guder og gudinder, som jo i 
virkeligheden slet ikke var guder. ”Indse dog, at det er mig, kun mig, 
der er ingen Gud ved siden af mig“ (5 Mos 32,39).

Hvilken fælles advarsel gives i alle disse vers? Hvorfor var denne 
advarsel så vigtig for Israels folk?

Ligesom i dag levede Guds folk for tusinder af år siden i en kultur og 
i omgivelser, der i de fleste tilfælde var fulde af normer, traditioner 
og ideer, som var i konflikt med deres tro. Guds folk må derfor altid 
være på vagt, så de ikke også kommer til at tilbede verden og dens 
idoler og ”guder“.

Vores Gud er en ”lidenskabelig Gud“ (5 Mos 4,24; 5 Mos 5,9; 5 
Mos 6,15), og som vores skaber og frelser er han alene vores tilbe-
delse værdig. Heller ikke på dette punkt findes der nogen middelvej. 
Enten tilbeder vi Herren, som giver liv, lykke og velsignelser, eller vi 
tilbeder en anden gud, som fører til ulykke, forbandelser og død.

Tænk over, hvordan spørgsmålet om tilbedelse præsenteres i den 
første tekst. Læs herefter den næste tekst. Hvad beskrives der i 
Johannes’ Åbenbaring, som genspejler den advarsel, der gives i 
Femte Mosebog og i Bibelen i øvrigt, om falsk tilbedelse?

Uanset, hvad sammenhængen er, er spørgsmålet det samme: Vil 
mennesker tilbede den sande Gud og have liv, eller vil de give efter 
for pres, enten åbenlyst eller umærkeligt, så de vender sig bort fra 
Gud og står over for døden? I sidste ende må hvert enkelt menneske 
tage en beslutning for eller imod. Gud tvang ikke det gamle Israel 
til at følge ham, og han tvinger heller ikke os. Som vi ser i Åb 13, er 
tvang det, dyret og dets billede bruger. Gud derimod bruger kærlig-
hed.

Hvordan kan vi sikre os, at vi ikke umærkeligt og langsomt opgiver 
vores troskab mod Gud til fordel for en anden gud?
 

TORSDAG
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19. NOVEMBER 2021

Til videre studium

Dengang ligesom nu har vi alle mulighed for at vælge. Det afgø-
rende ord her er valg. Dette står i modsætning til en udbredt op-
fattelse hos nogle kristne, som mener, at Gud har forudbestemt 
nogle mennesker, før de blev født, til fortabelse og straf i et evigt 
brændende helvede. Men Bibelen lærer, at vi kan vælge liv eller død, 
velsignelse eller forbandelse, lykke eller ulykke, og at dette valg er  
afgørende for, hvilken triade (liv, lykke, velsignelse – eller død, 
ulykke, forbandelse) vi til sidst møder. Det er godt også at vide, at 
selv om nogen vælger det forkerte, er resultatet død, evig død, ikke 
evig straf i en ildsø, som aldrig ender.

”Syndens løn er død, men Guds nådegave er et evigt liv i Kristus 
Jesus, vor Herre“ (Rom 6,23). Mens livet er de retfærdiges arv, er 
døden de ondes skæbne. Moses sagde til israelitterne: ”Se, jeg stiller 
dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken“ (5 Mos 30,15). 
Den død, der tales om i disse skriftsteder, er ikke den, Adam blev 
idømt; for hele menneskeheden lider straffen for hans overtrædelse. 
Det er ‘den anden død’, der stilles i modsætning til det evige liv“  
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 437).

1. Drøft i klassen spørgsmålet om, hvorvidt Gud direkte straffer 
ulydighed her og nu, om det drejer sig om uundgåelige konse-
kvenser af lovovertrædelse, eller om det er begge dele. Er der 
situationer, hvor det er enten det ene eller det andet?

2. Hvad siger bibelteksterne i ovenstående citat fra Ellen White om 
den kraft, Gud kan give os til at sejre over synd?

3. Læs Rom 10,1-10, hvor Paulus citerer fra 5 Mos 30,11-14 i sin 
redegørelse af frelse af tro på Jesus i modsætning til at søge 
frelse og retfærdiggørelse gennem loven. Hvorfor tror du han 
brugte disse vers fra Femte Mosebog? Læg især mærke til Rom 
10,10: ”For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden 
bekender man til frelse.“ Hvad ønsker Paulus at sige med dette?

4. Hvordan kan den kultur, det samfund og den befolkningsgruppe, 
du tilhører, have synspunkter, som kan lede dig til falsk tilbe-
delse?

Spørgsmål
til drøftelse
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”Men 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).

Vi er alle underlagt dette fundamentale livsvilkår: vi er syndere. Fra 
tid til anden hører vi en eller anden ”ekspert“ beklage sig over den 
kristne opfattelse af grundlæggende menneskeligt fordærv. Men vi 
behøver kun at se nyheder en dag eller to eller tage et hurtigt kig på 
menneskehedens historie for at opdage sandheden i dette kristne 
trospunkt.

Eller man kan se sig selv i spejlet. Den, som er modig nok til at se 
grundigt på sit eget hjerte, bliver hurtigt klar over sandheden i Rom 
3,9-23, som ender med ordene: ”for alle har syndet og har mistet 
herligheden fra Gud“ (Rom 3,23).

Den gode nyhed findes i det næste vers, hvor der siges, at de ”ufor-
tjent gøres retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus“ 
(Rom 3,24). Afgørende for denne gode nyhed er anger: at erkende 
vores egen synd, være ked af det, bede Gud om tilgivelse og vende 
os fra den. Fordi vi er syndige, bør anger være en central del af vores 
kristne erfaring. I denne uge skal vi se på begrebet anger og omven-
delse, som det beskrives i Femte Mosebog.

· 5 Mos 5,22-29
· 5 Mos 4,25-31
· 5 Mos 30,1-10
· Matt5 3,1-8
· Mark 1,15
· ApG 2,37-38
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Vend deres hjerter
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SØNDAG

 5 Mos 5,22-29

Til eftertanke

21. NOVEMBER 2021

Mi-Jitten

Bibelsk hebraisk er som de fleste sprog fyldt med talemåder, idio-
mer, hvor bestemte ord bruges til at sige noget, der er forskelligt fra 
det, de ser ud til at sige. Et sådant idiom i Det Gamle Testamente 
er Mi-Jitten. ”Mi“ er spørgeordet ”hvem“, og ”Jitten“ betyder ”vil 
give“. Så bogstaveligt betyder ”Mi-Jitten“ ”Hvem vil give?“

Men i Det Gamle Testamente udtrykker sætningen et ønske, en 
stærk længsel efter noget.

Et eksempel finder vi efter Israels børns udgang fra Egypten, da 
de mødte udfordringer i ørkenen. De sagde: ”Gid vi var døde for 
Herrens hånd i Egypten“ (2 Mos 16,3). Udtrykket ”gid“ kommer fra 
”Mi-Jitten“.

I Salme 14,7 siger David: ”Gid Israels frelse må komme fra Zion!“ 
Igen kommer ”gid“ fra Mi-Jitten.

Læs teksten og læg specielt mærke til vers 29. Det ord, som  
oversættes med ”Gid“ kommer fra ”Mi-Jitten“.

Herren, Gud, Skaberen, som har skabt rum, tid og materie, som ved 
sit ord skabte verden, og som blæste livets ånde ind i Adam, kommer 
her med en udtalelse, som normalt forbindes med menneskelige 
svagheder og begrænsninger. Det er et tydeligt eksempel på men-
neskenes frie vilje til at vælge. Vi ser, at der er grænser for, hvad Gud 
kan gøre midt i den store strid. Brugen af Mi-Jitten viser, at selv Gud 
ikke tramper på vores frie vilje. I det øjeblik, han gjorde det, var den 
ikke længere fri.

På samme måde, som vi mennesker har frihed til at synde, har vi 
også frihed til at vælge Gud, vælge at være åbne for hans ledelse, 
vælge i svar på Guds Ånds påvirkning at angre vores synd og følge 
ham. Valget er vores og kun vores. Det er et valg, vi er nødt til at 
foretage hver dag, hvert øjeblik.

Hvilke valg står du over for at skulle tage i de næste timer eller 
dage? Hvordan kan du lære at underkaste din vilje under Gud, så 
du med hans kraft kan tage de rette beslutninger?
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MANDAG

 5 Mos 4,25-28

 5 Mos 4,29-31

22. NOVEMBER 2021

Søg mig og find mig

I Bibelen ser vi mange steder beviser for Guds forudviden. Det vil 
sige, at han på forhånd ved alt, som kommer til at ske. Enten det 
handler om verdensrigers opståen eller fald (Dan 7) eller individuelle 
handlinger få timer, før de sker – ”Sandelig siger jeg dig: I nat, før 
hanen galer, vil du fornægte mig tre gange“ (Matt 26,34) – kender 
Gud enden fra begyndelsen. Hans forudviden også om vores frie 
valg har ingen indflydelse på vores frihed til at vælge.

Inden Gud førte Israels børn ind i Det Lovede Land vidste han 
altså, hvad de kom til at gøre der.

Hvad sagde Herren, at folket kom til at gøre, når de boede i det 
land, de var blevet lovet?

I versene forinden formaner Gud dem specifikt til ikke at lave af-
gudsbilleder eller tilbede dem (5 Mos 4,14-20). Men de efterføl-
gende vers siger nærmest direkte, at de kommer til at lave og tilbede 
gudebilleder på trods af alle advarslerne.

Læg mærke til, at Moses i 5 Mos 4,25 tydeligt siger, at det ikke 
kommer til at ske med det samme. Efter alt det, de lige havde op-
levet, kom de ikke med det samme til at falde for afgudsdyrkelse. 
Men med tiden, efter en generation eller to, ville deres tendens til at 
”glemme“ (5 Mos 4,9), hvad Herren havde gjort for dem, og hvad 
han havde advaret dem om, få dem til at gøre netop det, han havde 
advaret om.

Hvad siger Herren, at han vil gøre for dem i denne specifikke  
situation?

Guds nåde er fantastisk! Selv efter at de begår den frygtelige synd 
at tilbede afguder, selv efter at de har lidt under følgerne af deres 
synder, vil Gud tilgive dem og genrejse folket, hvis de vender om til 
ham. Hvis de frit vælger at omvende sig, vil han acceptere deres om-
vendelse.

Det ord, som i 5 Mos 4,30 oversættes med ”vende om“, betyder 
egentlig at vende tilbage. Det vil sige, de går tilbage til Herren, til 
hvor de skulle have været hele tiden. Det hebraiske ord teshuvah, 
som kommer fra den samme rod som ”vende tilbage“, betyder ”om-
vendelse“.

Hvad der ellers måtte være involveret i omvendelse, betyder det i 
bund og grund at komme tilbage til Gud efter at have været adskilt 
fra ham på grund af vores synd.
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 5 Mos 30,1-10

 

Til eftertanke

23. NOVEMBER 2021

Teshuvah

Gennem hele Femte Mosebog viser der sig et hovedtema: vær lydig 
mod Herren og bliv velsignet, vær ulydig, og du må bære følgerne. 
Og det er ikke anderledes i Det Nye Testamente. ”Far ikke vild! Gud 
lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: 
Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i 
Ånden, skal høste evigt liv af Ånden“ (Gal 6,7-8).

Efter syndefaldet ser det desværre ud til, at synd er lige så natur-
lig som at trække vejret. Og på trods af de mange advarsler og løfter 
– ”For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt“ 
(5 Mos 30,11) – var det lige netop, hvad mange af dem gjorde. De 
begik de synder, som Gud havde advaret dem imod.

Men selv da var Gud villig til at tage dem tilbage, hvis de valgte 
at angre og vendte tilbage til ham.

Læs teksten igen. Hvad siger Herren, at han vil gøre for sit folk på 
trods af alt det forkerte, de har gjort? Men hvilken betingelse lå der 
til grund for disse løfter?

Tanken er let og ligetil: hvis du klokker i det, vil det give frygtelige 
konsekvenser for dig og din familie. Det er, hvad synden gør. Men 
selv da kan du angre og vende om, og Herren vil tage imod dig og 
velsigne dig.

Det hebraiske ord, som er roden til teshuvah, forekommer mange 
gange i disse vers. I 5 Mos 30,2 siger teksten: ”Og du vender om til 
Herren din Gud“; i 5 Mos 30,8: ”Selv skal du vende om og adlyde 
Herren.“ Og i 5 Mos 30,10 siges der: når du ”vender om til Herren 
din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl.“

På trods af alt det, der skete med dem, på trods af deres overtræ-
delse af og brud på pagten, var Herren ikke færdig med dette folk. 
Og hvis de ikke ønskede, at han skulle være færdig med dem, kunne 
de vise det gennem omvendelse.

Disse tekster blev givet til folket som et hele og under meget an-
derledes forhold end vores. Men de viser stadigvæk, hvor vigtig 
sand omvendelse er for hver enkelt af os i dag, når vi bryder den 
pagt, vi har indgået med Gud.

TIRSDAG
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 5 Mos 30,1-10

 
 

 Til eftertanke

24. NOVEMBER 2021

Af hele dit hjerte 

5 Mos 30,1-10 viser Guds nåde og godhed mod frafaldne og syndere, 
som også tidligere var blevet velsignet af Gud på en særlig måde: 
”Hvor er det folk, det være sig nok så stort, der har sin gud så nær, 
som vi har Herren vor Gud, hver gang vi råber til ham?“ (5 Mos 4,7). 
På trods af alt det, han havde gjort for dem, og på trods af, at de 
hverken havde nogen undskyldning eller en god begrundelse for deres 
synd, syndede de alligevel.

Men alligevel, selv i en sådan situation, hvordan var Guds holdning 
over for dem?

Læs og fokuser på, hvad deres anger og omvendelse (teshuvah) til 
Gud indebar. Hvad blev der krævet, og hvad lærer det os om, hvad 
sand omvendelse indebærer?
 
I sidste ende var de nødt til at foretage et valg, vende tilbage til Gud 
og adlyde ham af hele deres hjerte. I en vis forstand var problemet 
deres hjerte, for hvis deres hjerte havde det rette forhold til Gud, ville 
deres gerninger vise det, det vil sige, de ville være lydige.

Dette er begrundelsen for, at de fik det fantastiske løfte om, at 
hvis de ”vendte om“ til Herren, altså oprigtigt vendte sig til ham, 
ville han udføre sin gerning i dem og ”omskære“ deres hjerter. De 
skulle i deres fangenskab vælge at vende om til Gud. Så ville han 
føre dem tilbage til sig og til deres land. Når de var kommet tilbage 
til deres land, ville Gud velsigne dem. En del af den velsignelse var, at 
Gud ville arbejde med dem for at forandre deres hjerter endnu mere, 
så de og deres børn kom til at ”elske Herren“ deres ”Gud af hele“ 
deres hjerte og af hele deres sjæl, så de kunne leve.

I deres svar på Guds opfordringer (se ApG 5,31) måtte de i den 
sidste ende virkelig angre deres synder. Ellen White skrev, om end 
i en anden sammenhæng: ”Folket sørgede på grund af de lidelser, 
de blev udsat for på grund af deres synder. De sørgede ikke over, 
at de havde vanæret Gud ved at overtræde hans hellige lov. Sand 
anger indbefatter mere end sorg over synden. Den giver sig udslag i, 
at man resolut vender det onde ryggen“ (Ellen White, Patriarker og 
profeter, s. 287). Denne sandhed ses tydeligt i 5 Mos 30,1-10.

Hvordan kan vi kende forskel på at sørge på grund af syndens følger 
og at sørge over selve synden? Hvorfor er denne forskel vigtig?

ONSDAG
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 Matt 3,1-8
 

 Mark 1,15

 ApG 2,38

25. NOVEMBER 2021

Anger og omvendelse

Det Nye Testamente er selvfølgelig fyldt med tanken om omvendelse. 
Johannes Døber begyndte faktisk sin offentlige tjeneste med et kald 
til omvendelse.

Hvordan kommer tanken om at vende om til udtryk i disse vers? 
Hvad siger Johannes Døber til folket, som gentager, hvad vi har 
læst i Femte Mosebog? Hvorfor havde hans ord en særlig betydning 
for farisæerne og saddukæerne?

Jesus begyndte også sin tjeneste med et kald til omvendelse.

Hvad siger Jesus? Hvorfor sammenkæder han omvendelse med 
evangeliet?

Enten det var Johannes Døber, som talte specifikt til de jødiske ledere, 
eller det var Jesus, som talte til hele folket, er budskabet det samme. 
Vi er syndere. Og selv om Jesus kom for at frelse syndere, må vi sta-
dig angre vores synder. Sand anger indbefatter, at vi vender os bort 
fra synden. Vi må erkende vores syndighed og udtrykke anger for 
vores synder, ikke kun sorg over følgerne af dem. Vi må foretage be-
vidste valg om at afstå fra synden og stole helt og fuldt på Jesu for-
tjeneste. Han vil give dig og mig hjælp og kraft, så vi ”adlyder Herren 
… og omhyggeligt gør alt det,“ han ”befaler“ os (5 Mos 15,5).

Nogle bibelforskere ser genklange i Det Nye Testamente af tan-
ken om anger og omvendelse, som den udtrykkes i Femte Mosebog. 
Da Peter for eksempel anklagede folket for at have korsfæstet Jesus, 
”stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: 
Hvad skal vi gøre, brødre?“ (ApG 2,37). Det vil sige, at de blev klar 
over deres synd og angrede (”det stak dem i hjertet“), og de øn-
skede at finde ud af, hvad de kunne gøre for at genoprette deres 
forhold til den Gud, de havde svigtet.

Er dette ikke i stor grad den samme situation, vi alle oplever? Vi 
er syndere, som har svigtet Gud.

Hvad svarede Peter på deres spørgsmål, og hvordan viser denne 
episode principperne i sand omvendelse?

TORSDAG
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26. NOVEMBER 2021

Til videre studium

”Ved hvert skridt fremad i vor kristne erfaring vil vor anger blive 
større. Det er til dem, som Herren har tilgivet, til dem, som han 
antager som sit folk, at han siger: ‘Så vil I huske jeres onde færd og 
jeres slette gerninger og væmmes ved jeres synder og jeres afskye-
lige handlinger’ (Ez 36,31). Atter siger han: ‘Jeg opretter min pagt 
med dig. Så skal du forstå, at jeg er Herren. Når jeg tilgiver dig, skal 
du huske alt, hvad du har gjort, så du skammer dig på grund af din 
skændsel og ikke mere åbner munden, siger Gud Herren’ (Ez 16,62-
63). Vores læber vil da ikke benyttes til at rose os selv. Vi vil erkende, 
at Kristus er alt, vi behøver. Vi vil gøre apostlens bekendelse til vores 
egen: ‘Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt’ (Rom, 
7,18). ‘Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end 
af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for 
mig, og jeg for verden’ (Gal 6,14) …

‘Guds godhed vil føre dig til omvendelse’ (Rom 2,4). Guds kærlig-
hed, barmhjertighed og nåde lægges som en gylden lænke omkring 
hver sjæl, der er i fare. Herren siger: ‘Med evig kærlighed har jeg 
elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig’ (Jer 31,3)“ (Ellen 
White, Lys over hverdagen, 1. bd., s. s. 154-155; 199).

1. Vi skal angre vores synd, men hvordan kan vi sikre os, at vores 
anger ikke i sig selv bliver noget, der skal give os fortjeneste 
hos Gud? Er det vores anger, der gør os retfærdige i Guds øjne? 
Hvad er det eneste, der genopretter vores forhold til Gud?

2. ”Da Judas, som forrådte ham, så, at han var blevet dømt, ang-
rede han og bragte de tredive sølvpenge tilbage til ypperste-
præsterne og de ældste og sagde: ‘Jeg har syndet og forrådt 
uskyldigt blod.’ Men de svarede: ‘Hvad kommer det os ved? Det 
bliver din sag.’ Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod 
stedet og gik hen og hængte sig“ (Matt 27,3-5). Der er ingen 
tvivl om, at Judas var ked af, hvad han gjorde mod Jesus. Han 
gik trods alt hen og hængte sig. Hvorfor bliver hans handling 
ikke opfattet som sand anger og omvendelse?

3. Hvordan kan erkendelsen af menneskelig syndighed, også  
vores egen, give os en ydmyg holdning over for andre, så vi ikke 
dømmer dem? Hvordan viser Jesu død på korset, hvor alvorlig 
synd er?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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”Husk det, og glem ikke, at du vakte Herren din Guds vrede i  
ørkenen! Fra den dag du drog ud af Egypten, til I kom til dette  
sted, har I trodset Herren“ (5 Mos 9,7).

Du finder ordene ”husk“ og ”glem“ mange steder i Bibelen. Begge 
henviser til noget meget menneskeligt, der sker i vores sind. Begge  
er udsagnsord, og de er modsætninger: at huske er ikke at glemme, 
og at glemme er ikke at huske.

Gud siger ofte til sit folk, at de skal huske alt det, han har gjort for 
dem. De skal huske hans nåde og godhed imod dem. Mange gange 
i Det Gamle Testamente opfordrer profeterne det jødiske folk til ikke 
at glemme, hvad Herren havde gjort for dem. Men det allervigtigste 
var, at de ikke skulle glemme, hvori hans kald til dem bestod, og 
hvordan de som folk skulle respondere på hans kald. ”Jeg vil nævne 
Herrens gerninger, for jeg husker dine undere i fortiden“ (Sl 77,12).

Er det egentlig så meget anderledes for os i dag? Både på det fælles 
og på det personlige plan er det let at komme til at glemme, hvad 
Gud har gjort for os.

I denne uge skal vi ud fra Femte Mosebog studere det vigtige princip 
om at huske og ikke glemme Guds indgriben i vores liv.

· 1 Mos 9,8-17
· 5 Mos 4,32-39
· Åb 14,12
· 5 Mos 4,9.23
· 5 Mos 6,7
· 5 Mos 8,7-18
· Ef 2,8-13
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Ugens tekster

Husk det, og glem ikke
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SØNDAG

 1 Mos 9,8-17

Til eftertanke

28. NOVEMBER 2021

Husk regnbuen

Ordet ”husk“ bruges første gang i Bibelen i 1 Mos 9, da Gud efter 
den store vandflod fortalte Noa, at han ville sætte regnbuen på him-
len som et tegn på sin pagt med hele jorden om, at han aldrig igen 
ville ødelægge jorden med en vandflod.

Hvordan bruges udsagnsordet ”huske“ i denne tekst, og hvad kan 
vi lære om, hvordan vi husker, hvad Gud har gjort for os?

Gud har selvfølgelig ikke brug for en regnbue for at huske sit pagts-
løfte. Han sagde dette i et sprog, som mennesker kunne forstå. Om 
noget, så er regnbuen givet til menneskeslægten, for at vi skal huske 
Guds løfte om ikke igen at ødelægge jorden med vand. Regnbuen 
skulle med andre ord hjælpe folk til at huske denne specielle pagt, 
som Gud havde indgået. Hver gang regnbuen viser sig, husker Guds 
folk ikke alene Guds dom over verden for dens synd, men også hans 
kærlighed til verden og hans løfte om ikke igen at oversvømme den.

Vi ser her betydningen af at huske. Husk Guds løfter, husk Guds 
advarsler, husk Guds indgriben i vores verden.

Regnbuen på himlen bliver endnu vigtigere i dag, hvor mange vi-
denskabsmænd, baseret på naturlovenes kontinuitet, afviser tanken 
om, at der engang var en verdensomspændende oversvømmelse. 
I Patriarker og profeter skriver Ellen White, at før syndfloden kom, 
havde mange den samme ide om, at naturlovenes kontinuitet gjorde 
det umuligt, at en verdensomspændende oversvømmelse kunne 
finde sted. Datidens vise mænd påstod, at naturens ”love er så 
grundfæstede, at selv Gud ikke kan forandre dem“ (s. 49). Før synd-
floden påstod menneskene baseret på naturlovene, at der ikke kunne 
komme en oversvømmelse. Efter syndfloden påstår mennesker også 
baseret på naturlovene, at der aldrig har været nogen syndflod.

Men Gud har i sit Ord fortalt os om syndfloden, og han gav ver-
den et tegn, ikke alene på syndfloden, men også på hans løfte om 
aldrig igen at sende en. Hvis vi husker, hvad regnbuen betyder, kan 
vi i de smukke farver i regnbuen på himlen have vished for, at Guds 
Ord står fast. Og hvis vi kan have tillid til hans ord i dette løfte, kan 
vi også stole på alt det andet, han har sagt.

Næste gang du ser en regnbue, husk da Guds løfter. Hvordan kan 
vi lære at stole på alle Guds løfter? 
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MANDAG

 

 5 Mos 4,32-39

 5 Mos 4,40

 Til eftertanke

29. NOVEMBER 2021

I gamle dage

I Femte Mosebog 4 har vi læst Herrens opmuntrende formaninger 
til sit folk gennem Moses. De tog udgangspunkt i de store privile-
gier, som Herrens folk havde. Han havde frelst folket fra Egypten 
”ved hjælp af prøvelser, tegn og undere, med krig, med stærk hånd 
og løftet arm og med store og frygtindgydende gerninger“ (5 Mos 
4,34). Gud gjorde med andre ord ikke kun noget stort for dem, men 
han gjorde det på måder, der skulle hjælpe dem til at huske og aldrig 
glemme, hvilke store ting han havde gjort for dem.

Hvad pålagde Gud dem at huske, og hvorfor var det vigtigt, at de 
ikke glemte disse ting?

Moses peger folket tilbage gennem historien helt til skabelsen og 
spørger dem retorisk, om det, der er gjort for dem, nogensinde er 
sket for andre. Han opfordrer dem til at spørge og selv undersøge og 
se, om det, de har oplevet, er indtruffet for andre. Ved at stille dem 
nogle få spørgsmål forsøgte Moses at få dem til at indse, hvad Her-
ren havde gjort for dem, og hvor taknemmelige de burde være mod 
Gud for hans store og mægtige gerninger i deres liv.

Centralt i disse gerninger stod befrielsen fra Egypten og måske 
endnu mere forbløffende, at han sidenhen talte til dem ved Sinaj, 
hvor de fik lov til at høre ”Gud tale inde fra ilden”.

Hvilke slutninger ønskede Moses, at folket skulle drage fra disse 
ord om, hvad Gud havde gjort for dem?

Herren gjorde ikke alle disse ting for dem, uden at det havde et for-
mål. Han havde frelst sit folk og holdt sin del af den pagt, han havde 
oprettet med dem. De var blevet befriet fra Egypten og var ved at 
skulle gå ind i Det Lovede Land. Gud havde gjort sin del. Nu blev de 
kaldt til at gøre deres del, som ganske enkelt var at adlyde.

Hvordan repræsenterer denne model frelsesplanen, som den  
udtrykkes i Det Nye Testamente? Hvad gjorde Jesus for os, og 
hvordan reagerer vi på det? Se Åb 14,12.
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 5 Mos 4,9.23

 

 
 

 5 Mos 4,9

 Til eftertanke

30. NOVEMBER 2021

Tag dig i agt, og glem ikke

Hvad siger Gud til dem, og hvorfor er denne formaning så vigtig  
for folket som en nation?

To udsagnsord dominerer begyndelsen af begge disse vers: ”tag dig/
jer i agt“ og ”glem“. Gud siger til dem, at de skal tage sig i agt, så de 
ikke glemmer. Det vil sige, I må ikke glemme, hvad Herren har gjort 
for jer eller den pagt, han har indgået med jer.

Udsagnsordet ”tage i agt“ er shamar, som også bruges i en an-
den form i 5 Mos 4,9, hvor det oversættes med ”pas godt på“, fin-
des mange steder i Det Gamle Testamente. Det betyder at holde, at 
se til, at vogte, at bevare eller at passe på. Det er interessant, at før-
ste gang, det bruges i Skriften, sker det inden syndefaldet, da Gud 
bad Adam om at ”vogte“ Edens have (1 Mos 2,15).

Men i Femte Mosebog beder Herren sit folk, hver enkelt af dem 
(udsagnsordet står i ental), om ikke at ”glemme“, ikke i den betyd-
ning, at de mistede hukommelsen, selv om det kunne forekomme 
efter mange og nye generationer, men mere i den betydning, at de 
ikke længere tog deres pagtsforpligtelser så nøje. De skulle være 
bevidste om, hvem de var, og hvad det betød for, hvordan de skulle 
leve med Gud, med andre hebræere, med de fremmede iblandt dem 
og med de omkringliggende folkeslag.

Læs verset igen (se også 5 Mos 6,7 og 5 Mos 11,19) og læg specielt 
mærke til den sidste del om at oplære deres børn og børnebørn. 
Hvad har det at gøre med ikke at glemme?

Det er ikke tilfældigt, at Moses lige efter at have formanet dem til ikke 
at glemme, ikke at lade disse ting ”gå dig af minde“, siger, at de skal 
fortælle det til deres børn og børnebørn. Ikke alene havde deres børn 
brug for at høre om disse ting, men det var måske endnu vigtigere, at 
ved at høre beretningerne om, hvad Gud havde gjort for dem fortalt 
og genfortalt, ville folket ikke glemme, hvad der var sket. Den bedste 
måde at bevare kundskaben om, hvad Herren havde gjort for sit folk, 
var at blive ved med at fortælle om det.

Hvordan har det gavnet ikke kun andre, men også dig selv at fortælle 
om, hvad Gud har gjort for dig? Hvordan har det hjulpet dig til ikke 
at glemme, hvordan Gud har ledet dig, at du har fortalt det til andre?

TIRSDAG
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 5 Mos 8,7-18

Til eftertanke

1. DECEMBER 2021

Når du spiser dig mæt

En tidligere leder i Adventistkirken, fortalte en historie om, hvordan 
han og hans kone mange år tidligere var landet i en lufthavn, og en 
af deres kufferter manglede. ”Lige der ved bagagebåndet,“ fortalte 
han, ”i al offentlighed, knælede vi ned og bad Gud om at finde vo-
res tabte kuffert.“ Da det skete igen mange år senere, at en af deres 
kufferter ikke var med flyet, var situationen en anden. ”Du skal ikke 
bekymre dig,“ havde han sagt til sin kone. ”Forsikringen dækker.“

Læs teksten med denne historie i tankerne. Hvilken advarsel giver 
Gud sit folk i disse vers, og hvad bør det betyde også for os i dag?

Læg mærke til, hvad det ville medføre for dem at være trofaste mod 
Herren. De ville ikke alene eje et fantastisk og rigt land, ”et land, hvor 
du ikke skal skaffe dig føden i fattigdom og ikke kommer til at mangle 
noget“ (5 Mos 8,9), men de ville også blive velsignet i overflod i lan-
det: kvæg og får og guld og sølv og smukke huse. De ville med andre 
ord få al den materielle komfort, som man kunne forestille sig.

Men hvad så? De ville stå over for den fare, som stor rigdom og 
fysisk fremgang medfører. De kunne komme til at glemme, at det er 
Gud alene, ”der giver dig kraft til at skabe rigdom“ (5 Mos 8,18).

Måske ikke til at begynde med, men som årene kom til at gå og 
de oplevede al den materielle komfort, som man har brug for, ville 
de begynde at glemme fortiden og glemme, hvordan Herren havde 
ledt dem gennem den ”store og frygtelige ørken“ (5 Mos 1,19). Og 
måske ville de begynde at tænke, at det var deres egne talenter og 
evner, der gav dem så stor fremgang.

Dette er netop, hvad Herren advarede dem imod. Og hvis vi læser 
især de senere profeter, ser vi, at det er lige nøjagtig, hvad der kom 
til at ske.

Midt i al deres rigdom siger Moses til dem, at de skal huske, at 
det var Herren alene, der havde gjort dette for dem. Han formaner 
dem til ikke at blive bedraget af de materielle velsignelser, som Gud 
gav. Mange hundrede år senere advarede Jesus i lignelsen om sæde-
manden om ”rigdommens blændværk“ (Mark 4,19).

Rigdom og materielle goder kan medvirke til, at vi ikke føler behov 
for Gud. Men rig eller fattig – alle har sin afmålte tid på jorden. En 
dag står vi ansigt til ansigt med Skaberen. Her har rigdom ingen be-
tydning.

ONSDAG
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 Ef 2,8-13

2. DECEMBER 2021

Husk, at du selv var træl

Læs følgenede tekster fra Femte Mosebog. Hvad ønskede Gud spe-
cielt, at de ikke skulle glemme? Hvorfor?

5 Mos 5,15; 6,12; 15,15; 13,3.12; 24,18.22. 

Som vi har set i hele Det Gamle Testamente, mindede Gud hele ti-
den Israels folk om deres mirakuløse redning fra Egypten. Selv i dag, 
tusinder af år efter, fejrer praktiserende jøder påsken som et minde 
om, hvad Herren har gjort for dem. ”Når I kommer til det land, Her-
ren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik. 
Og når jeres børn spørger, hvad det er for en skik, I har, skal I svare: 
Det er påskeoffer for Herren, fordi han i Egypten sprang israelitter-
nes huse over, da han slog egypterne ned, men skånede vores huse” 
(2 Mos 12,25-27).

For kirken i dag er påsken et symbol på den befrielse, vi tilbydes i 
Kristus: ”For også vort påskelam er slagtet, Kristus“ (1 Kor 5,7).

Hvad bliver disse hedningekristne bedt om at huske? Hvilken  
parallel er der til det, jøderne i Femte Mosebog blev bedt om at 
huske?

Paulus ønskede, at disse kristne skulle huske, hvad Gud havde gjort 
for dem i Kristus, hvad han havde frelst dem fra, og hvad de nu 
ejede på grund af Guds nåde mod dem. På samme måde som med 
Israels børn var der ikke noget i dem selv, der gjorde dem anbefalel-
sesværdige over for Gud. Det var kun Guds nåde, givet til dem, selv 
om de var ”fremmede for forjættelsens pagter“, som gjorde dem til 
det, de var i Jesus Kristus.

Enten det er Israels børn i ørkenen, de kristne i Efesos, eller ad-
ventister i hele verden, er det vigtigt for os altid at huske og ikke 
glemme, hvad Gud har gjort for os i Kristus. Det er ikke så mærke-
ligt, at vi har følgende ord: ”Det ville være godt for os alle hver dag 
at bruge en eftertænksom time med tankerne på Kristi liv. Vi kunne 
genkalde det punkt for punkt og lade fantasien udmale hver ene-
ste begivenhed, især de sidste. Hvis vi til stadighed betragter hans 
store offer for os, vil vor tillid til ham blive mere fast, vor kærlighed 
vil blive styrket, og vi vil blive dybere påvirket af hans ånd“ (Ellen 
White, Jesu Liv, s. 49).
 

TORSDAG
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3. DECEMBER 2021

Til videre studium

”Hvor var Guds nåde og medlidenhed med de fejlende skabninger 
stor, da han på denne måde satte den smukke regnbue i skyen som 
et tegn på sin pagt med menneskene! Herren siger, at når han ser på 
buen, vil han komme sin pagt i hu. Det betyder ikke, at han nogen-
sinde ville glemme den; men han taler til os på vort eget sprog, for at 
vi bedre kan forstå ham. Det var Guds hensigt, at når børn i senere 
slægtled spurgte om betydningen af den smukke bue, der strækker 
sig over himmelen, skulle deres forældre gentage beretningen om 
syndfloden og fortælle dem, at den Højeste havde sat denne bue 
i skyen som en forsikring om, at vandet aldrig mere skulle over-
svømme jorden. Således ville den fra slægt til slægt være et vidnes-
byrd om Guds kærlighed til menneskene og derved styrke deres tillid 
til Gud“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 55).

Siden kristendommens grundlæggelse har ingen kirke nydt så stor 
rigdom og komfort, som nogle kirker i visse dele af verden nyder i 
dag. Spørgsmålet er: Hvad koster det? En sådan velstand påvirker 
med sikkerhed vores åndelighed og ikke til det gode. Hvordan skulle 
den kunne det? Siden hvornår har rigdom og materiel overflod frem-
bragt kristne dyder som selvfornægtelse og selvopofrelse? I de fleste 
tilfælde sker det modsatte. Jo mere mennesker har, jo mere selvtil-
strækkelige bliver de, og jo mindre kommer de til at være afhængige 
af Gud. Selv om rigdom og velstand er meget behagelig, indebærer 
den mange farlige åndelige fristelser.

1. Rigdom er relativ. En, der betragtes som rig i sit eget land, vil 
måske synes endnu mere rig i et andet. Hvordan kan velstand 
påvirke vores åndelige liv? Hvordan kan de, der er ”rige“, be-
skytte sig mod de åndelige farer, som rigdom kan medføre?

2. Drøft de sidste scener i Kristi liv i klassen. Hvad fortæller de om 
Guds kærlighed til os? Hvad kan vi gøre for at minde os selv om, 
at Guds kærlighed er virkelig og ikke bare ord? Hvilke andre ting 
kan du tænke på, som åbenbarer Guds godhed?

3. Nogle videnskabsmænd siger, at der aldrig har været en ver-
densomspændende oversvømmelse, selv om Bibelen siger det; 
nogle siger, at der ikke var en seks dages skabelse, selv om  
Bibelen siger det. Hvilken påvirkning kan vores kultur have på 
vores tro?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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”Alligevel var det kun dine fædre, Herren fattede kærlighed til og 
elskede; det var jer, deres efterkommere, han udvalgte af alle fol-
kene, og sådan er det i dag“ (5 Mos 10,15).

En af de fascinerende ting ved Bibelen, især Det Gamle Testamente, 
er, hvor ofte den henviser eller hentyder til sig selv. Det vil sige, de 
senere forfattere i Det Gamle Testamente henviser til de tidligere, og 
bruger deres skrifter til at understrege en pointe.

Salme 81 går fx tilbage til Anden Mosebog og citerer næsten ordret 
fra indledningen til De Ti Bud, når salmisten skriver: ”Jeg er Herren 
din Gud, som førte dig op fra Egypten“ (Sl 81,11).

I hele Det Gamle Testamente bliver der henvist til Første Mosebog, 
især til skabelsesberetningen, som fx i Jer 4,23: ”Jeg så jorden, og 
der var tomhed og øde, himlen, og der var intet lys.“ (Se 1 Mos 1,2).

Mange gange henviste de senere forfattere i Det Gamle Testamente 
som fx profeterne til Femte Mosebog, der spillede en central rolle i 
det tidlige Israels pagtsliv. I denne uge skal vi fokusere på, hvordan 
bogen blev brugt af de senere bibelske forfattere. Hvilke dele af 
Femte Mosebog brugte de, og hvilke konklusioner kom de med, som 
også har relevans for os i dag?

· 2 Kong 22
· Neh 9,6
· Jer 7,1-7
· Sl 148,4
· Jer 29,13
· Mika 6,1-8
· Dan 9,1-19
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SØNDAG

 2 Kong 22

Til eftertanke

5. DECEMBER 2021

Lovbogen

Josija, konge i Juda, var kun otte år, da han blev konge. Han her-
skede i 31 år (640-609 f.Kr.) og døde på slagmarken. I det attende 
år af hans regeringstid skete der noget, som i hvert fald for en tid 
ændrede Guds folks historie.

Hvad kan vi lære af denne begivenhed?

Forskere har længe været enige om, at ”lovbogen“ (v. 8) var Femte 
Mosebog, som tilsyneladende i mange år havde været tabt for folket.

”Det gjorde et dybt indtryk på Josija, da han for første gang 
hørte de formaninger og advarsler, som dette gamle manuskript in-
deholdt. Først nu stod det fuldstændigt klart for ham, at der ikke var 
noget at tage fejl af, da Gud stillede Israel over for valget mellem ‘li-
vet og døden, velsignelsen og forbandelsen’ (5 Mos 30,19) … Bogen 
var fyldt med løfter om Guds villighed til helt og fuldt at frelse dem, 
der stolede ubetinget på ham. De blev udfriet fra Egypten ved hans 
stærke arm, og han havde lovet at vise sin vælde, når de skulle bo-
sætte sig i Det Forjættede Land, og give dem en førerstilling blandt 
alle folk på jorden“ (Ellen White, Profeter og konger, s. 192-193).

I hele det følgende kapitel kan vi se, hvor alvorligt kong Josija 
iværksatte, at de skulle ”følge Herren og holde hans befalinger, for-
maninger og love af hele deres hjerte og af hele deres sjæl“ (2 Kong 
23,3; se også 5 Mos 4,29; 6,5; 10,12; 11,13). Denne reformation 
indbefattede en udrensning af ”dødemanerne og sandsigerne, hus-
guderne og møgguderne og alle de ækle guder, som fandtes i Judas 
land og i Jerusalem, … for at opfylde lovens ord, som stod i den bog, 
præsten Hilkija havde fundet i Herrens tempel“ (2 Kong 23,24).

Femte Mosebog var fyldt med advarsler og formaninger mod at 
følge skikkene hos de folk, som boede omkring dem. Josijas hand-
linger indbefattede henrettelsen af afgudspræster i Samaria (2 Kong 
23,20) og viser, hvor langt Guds folk havde forvildet sig bort fra den 
sandhed, de var blevet betroet. I stedet for at være det hellige folk, 
som det var meningen, de skulle være, gik de på kompromis med 
verden, selv om de ofte tænkte: Vores forhold til Herren er helt fint.

Hvilket farligt selvbedrag.

Hvad kan vi have brug for at rense ud fra vores egne hjem eller vo-
res kirkes institutioner, så vi i sandhed kan tjene Herren med hele 
vores hjerte og sjæl?
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MANDAG

 

5 Mos 10,12-15

 

 

Til eftertanke

6. DECEMBER 2021

Himlenes himmel

Femte Mosebog gør det meget klart, at loven og pagten var central 
ikke alene for Israels forhold til Gud, men også for folkets opgave 
som ”et udvalgt folk“ (5 Mos 7,6; 5 Mos 14,2; 5 Mos 18,5).

Læs denne tekst, hvor lovens betydning for Israels udvalgte status 
understreges. Men hvad mener Bibelen med udtrykket ”himlenes 
himmel“? Hvad er Moses’ pointe med dette udtryk?

Det er ikke helt klart, hvad ”himlenes himmel“ betyder, i hvert fald 
ikke ud fra den umiddelbare sammenhæng, men Moses henviser til 
Guds storhed, majestæt og magt. Det vil sige, at ikke kun himlen 
selv, men ”himlenes himmel“ tilhører ham. Det er mest sandsynligt 
et idiomatisk udtryk, som henviser til Guds fuldstændige suverænitet 
over hele skaberværket.

Læs følgende vers, som alle er baseret på dette udtryk, som første 
gang findes i Femte Mosebog. Hvad er pointen i hvert tilfælde, og 
hvordan ser vi Femte Mosebogs indflydelse?

· 1 Kong 8,27

· Neh 9,6

· Sl 148,4

Især i Neh 9 er temaet meget tydeligt med Gud som skaber og den 
eneste, som skal tilbedes. Han skabte alt, også ”himlenes himmel 
med hele dens hær“ (Neh 9,6). Faktisk siger Neh 9,3, at han læste 
op ”af Herren deres Guds lovbog“, som ligesom på Josijas’ tid mest 
sandsynligt var Femte Mosebog. Det forklarer, hvorfor levitterne 
nogle få vers senere i deres lovpris og tilbedelse af Gud bruger ud-
trykket ”himlenes himmel“, som er taget direkte fra Femte Mose-
bog.

Gud har ikke alene skabt jorden, men også ”himlenes himmel“. 
Tænk over, at den Gud var villig til at dø på korset! Hvorfor er  
tilbedelse en passende reaktion på, hvad Gud har gjort for os?
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 5 Mos 4,23-29

 Jer 7,1-7

 
 

 Til eftertanke

7. DECEMBER 2021

Femte Mosebog i Jeremias’ Bog 

For mange år siden ledte en ung agnostiker ivrigt efter sandhed, uan-
set, hvad den sandhed var, og hvor den ledte ham hen. Han kom til 
sidst til ikke alene at tro på Gud Faderen og Jesus, men han accepte-
rede også syvendedags adventisternes budskab. Hans yndlingsvers i 
Bibelen var Jer 29,13, hvor der står: ”Søger I mig, skal I finde mig. Når 
I søger mig af hele jeres hjerte.“ Men mange år senere opdagede han i 
sit studium af Bibelen igen dette vers, men denne gang i Femte Mose-
bog. Jeremias havde altså hentet det fra Femte Mosebog.

I hvilken sammenhæng gives dette løfte til Israel, og hvordan kan 
det relatere til os i dag?

Som vi allerede har set, var Femte Mosebog blevet genopdaget under 
kong Josijas regeringstid, og det var under kong Josiajas styre, at Jere-
mias begyndte sit arbejde. Det er derfor ikke så mærkeligt, at Femte 
Mosebogs indflydelse kan ses i Jeremias’ Bog.

Hvad siger Jeremias, at folket skal gøre, og hvilken forbindelse har 
det til det, der var skrevet i Femte Mosebog?

Igen og igen understregede Moses i Femte Mosebog, hvordan deres 
tilværelse i Kana’an var betinget, og at de, hvis de var ulydige, ikke 
ville forblive i det land, som Gud havde udvalgt for dem. Se på den 
specifikke advarsel i Jer 7,4. Ja, dette var Guds tempel og ja, de var 
Guds udvalgte folk, men det ville ikke være af betydning, hvis de ikke 
var lydige.

Denne lydighed indbefattede, hvordan de behandlede fremmede, 
faderløse og enker. Det er en tanke, som går direkte tilbage til Femte 
Mosebog og nogle af de pagtsbetingelser, som det påhvilede dem at 
følge: ”Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse, 
og du må ikke tage enkens klædning i pant“ (5 Mos 24,17; se også 5 
Mos 24,21; 5 Mos 10,18-19; 5 Mos 27,19).

Læs Jer 4,4 og sammenlign teksten med 5 Mos 30,6. Hvilket bud-
skab gives til folket, og hvordan er princippet i det også relevant for 
Guds folk i dag?

TIRSDAG
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 Mika 6,1-8

8. DECEMBER 2021

Hvad Herren kræver af dig

Store dele af profeternes skrifter bestod af appeller om trofasthed. 
Og ikke kun en generel trofasthed, men specifikt en trofasthed mod 
israelitternes del af pagten. Pagten var blevet genbekræftet, lige 
før de gik ind i Det Lovede Land, og det er, hvad Femte Mosebog 
beskriver. Efter en omvej på 40 år var Herren nu ved at opfylde flere 
af sine pagtsløfter. Moses formanede folket til også at opfylde deres 
del. Mange afsnit i profeternes skrifter indeholdt grundlæggende 
den samme appel til folket om at opfylde deres del af pagten.

Hvad siger Herren til folket? Hvilken sammenhæng er der med 
Femte Mosebog? Se også Amos 5,24 og Hos 6,6.

Bibelforskere ser i disse vers hos Mika det, man omtaler som en 
”pagtsretssag“, hvor Herren sagsøger sit folk for at have brudt pag-
ten. I dette tilfælde siger Mika, at ”Herren fører sag mod sit folk“ 
(Mika 6,2). Det hebraiske ord rib, som i dette vers er oversat med 
både ”sag“ og ”anklage“, er en juridisk betegnelse for retssag. Det 
vil sige, at Herren lagde sag an mod folket. Det fremhæver den juri-
diske side af pagten. Det bør ikke være en overraskelse, for centralt i 
pagten stod loven.

Læg også mærke til, hvordan Mika låner sprogbrug direkte fra 
Femte Mosebog: ”Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud 
af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje 
og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele 
din sjæl, så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver 
dig i dag, til bedste for dig selv“ (5 Mos 10,12-13). Mika understre-
ger, at den troendes liv skal baseres på lovens ånd, ikke bare på lo-
vens bogstav. Det handler først af alt om retfærdighed og kærlighed.

Det fremhæves her, at det ikke er de ydre udtryk for religiøs 
fromhed (masser af offerdyr, fx ”væddere i tusindtal“), som udgør 
Israels pagtsforhold til Gud. Hvad gavner al deres ydre fromhed, 
hvis de fx ”begærer marker og røver dem, de begærer huse og tager 
dem; de undertrykker en mand og hans husstand, en mand og hans 
ejendom“ (Mika 2,2)? Det var meningen, at Israel skulle være et lys 
for verden, et folk, om hvem de andre med undren ville sige: ”Hvor 
dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk!“ (5 Mos 4,6). De 
skulle handle med visdom og forstand, og det indbefattede at be-
handle andre med retfærdighed og kærlighed.

ONSDAG
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 Dan 9,1-19

Til eftertanke

9. DECEMBER 2021

Daniels bøn

En af de mest berømte bønner i hele Det Gamle Testamente findes i 
Dan 9. Efter at have studeret profeten Jeremias havde Daniel fundet 
ud af, at den tid, hvor Israel skulle ligge ”i ruiner“ (Dan 9,2), halv-
fjerds år, snart var omme, og han begyndte at bede inderligt.

Og hvilken bøn. En gribende og tårefuld indtrængende tryglen, 
hvor han bekender sine og sit folks synder samtidig med, at han an-
erkender Guds retfærdighed midt i den ulykke, som havde ramt dem.

Hvilke temaer kan du finde, som hænger direkte sammen med 
Femte Mosebog?

Daniels bøn er et sammendrag af nøjagtigt det, som folket var blevet 
advaret imod i Femte Mosebog. Det var følgerne af ikke at opfylde 
deres del af pagten. To gange henviser Daniel til ”Moses’ lov“ (Dan 
9,11.13), som helt bestemt indbefattede Femte Mosebog. I denne 
situation har han måske netop henvist direkte til den.

Som Femte Mosebog havde sagt, var de blevet ført bort fra deres 
land (se 5 Mos 4,27-31 og 5 Mos 28), fordi de ikke adlød. Det var 
nøjagtigt, hvad Moses (5 Mos 31,29) var blevet fortalt ville ske.

Det er også tragisk, at i stedet for, at folkene omkring dem sagde: 
”Hvor dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk!“ (5 Mos 
4,6), var Israel blevet ”til spot“ (Dan 9,16) for de samme folk.

I alle Daniels tårer og bønfaldelse spørger han aldrig om det, som 
så mange gør, når ulykken rammer: ”Hvorfor?“ Han spørger aldrig, 
for takket være Femte Mosebog ved han nøjagtigt, hvorfor alle disse 
ting skete. Femte Mosebog giver med andre ord Daniel og de andre 
landflygtige israelitter en sammenhæng, hvor de kan forstå, at det 
onde, der ramte dem, ikke var en tilfældig skæbne, en blind tilfæl-
dighed, men frugten af deres ulydighed, nøjagtigt som de var blevet 
advaret om.

Men måske endnu vigtigere: Daniels bøn gav udtryk for, at der på 
trods af disse begivenheder var håb. Gud havde ikke forkastet dem, 
uanset hvor meget det måtte have set sådan ud. Femte Mosebog 
gav ikke alene en sammenhæng for forståelsen af deres situation, 
den pegede også på løftet om en genoprettelse.

Læs Dan 9,24-27, en profeti om Jesus og hans død på korset. Hvor-
for blev denne profeti givet til Daniel og os alle i forbindelse med 
Israels landflygtighed og løftet om at vende hjem?
 

TORSDAG
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10. DECEMBER 2021

Til videre studium

”Dette [Mika 6,1-8] er et af de storslåede afsnit i Det Gamle Testa-
mente. Ligesom Amos 5,24 og Hos 6,6 opsummerer det profeternes 
budskab i det ottende århundrede f.Kr. Afsnittet åbner med et smukt 
eksempel på en pagtsretssag, hvori profeten indkalder folket til at 
høre Jahves anklage mod dem. Bjergene og højene er juryen, for de 
har været til længe og har været vidne til, hvordan Gud har behand-
let Israel. I stedet for direkte at anklage Israel for at have brudt pag-
ten spørger Gud Israel, om de har nogen anklager imod ham. ‘Hvad 
har jeg gjort dig, hvad har jeg besværet dig med?’ Midt i al uretfær-
dighed var nogle af de fattige måske blevet trætte af at gøre godt. 
Midt i mulighederne for at blive hurtigt rige var nogle af jordejerne 
måske blevet trætte af at holde pagtslovene“ (Ralph L. Smith, Word 
Biblical Commentary, Micah-Malachi, (Grand Rapids, MI: 19 Word 
Books, 1984), vol. 32, s. 50).

”I den påfølgende reformation satte kongen sig for at udrydde 
hvert eneste spor efter afgudsdyrkelsen. Landets indbyggere havde 
efterlignet nabofolkene og tilbedt billeder af træ og sten så længe, at 
det så ud, som om det var menneskeligt umuligt at fjerne hvert ene-
ste spor af disse onder. Men Josija fortsatte sine bestræbelser for at 
rense landet“ (Ellen White, Profeter og konger, s. 196).

1. Bibelen indeholder nærværende sandheder, som verden har brug 
for at høre. Det er et stort privilegium at kende dette budskab og 
dele det med andre. Hvor gode er vi til at leve op til det ansvar?

2. Forestil dig, hvordan Daniel må have haft det. Han havde set sit 
land blive invaderet og slået og templet, som var centrum for 
hele folkets tro, ødelagt af afgudsdyrkende hedninger. Hvordan 
kunne kendskab til Femte Mosebog være til stor opmuntring for 
ham og andre jøder på hans tid? Hvordan hjalp den bog ham 
til at forstå alt det, der skete, og hvorfor det skete? Hvordan 
hjælper vores forståelse af Skriften som et hele til at udholde 
vanskelige tider og begivenheder, som ellers kunne tage modet 
fra os? Hvad siger dit svar om, hvor central Bibelen må være for 
vores tro?

3. Gennemgå i klassen profetien om de 70 uger i Daniel 9,24-27. 
Hvilken rolle spiller pagten i denne profeti, og hvorfor er tanken 
om en pagt så betydningsfuld for den – og for os?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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”Men han svarede: ‘Der står skrevet: ‘Mennesket skal ikke leve  
af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund’’“  
(Matt 4,4).

Det Nye Testamente er gennemsyret af Det Gamle Testamente. Det 
vil sige, at de inspirerede nytestamentlige forfattere citerede fra de 
inspirerede gammeltestamentlige forfattere som en autoritetskilde. 
Jesus selv sagde: ”Der står skrevet“ (Matt 4,4), det vil sige: ”Der står 
skrevet i Det Gamle Testamente.“ Og han sagde, ”at Skrifterne skal 
opfyldes“ (Mark 14,49), altså Det Gamle Testamentes Skrifter. Og 
da Jesus mødte to disciple på vej til Emmaus, begyndte han ”med 
Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om 
ham i alle Skrifterne“ (Luk 24,27) i stedet for at udføre et mirakel for 
at vise, hvem han var.

De nytestamentlige forfattere brugte direkte citater fra Det Gamle 
Testamente eller hentydninger eller henvisninger til beretninger eller 
profetier for at underbygge eller begrunde deres påstande.

Blandt de bøger, der citeres eller henvises mest til, var Femte Mose-
bog sammen med Salmernes Bog og Esajas’ Bog. Matthæus, Mar-
kus, Lukas/Apostlenes Gerninger, Johannes, Romerbrevet, Galater-
brevet, Første og Andet Korintherbrev, Hebræerbrevet, de pastorale 
breve og Johannes’ Åbenbaring bruger alle Femte Mosebog.
 
I denne uge skal vi se på nogle få af de henvisninger og se, hvilke 
nærværende sandheder vi kan hente derfra.
 
· Matt 4,1-11
· 5 Mos 9,3
· ApG 10,34
· Gal 3,1-14
· ApG 7,37
· Hebr 10,28-31
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 Matt 4,1-11

Til eftertanke

12. DECEMBER 2021

”Der står skrevet“

Hvordan svarede Jesus på Satans fristelser i ørkenen, og hvilken 
vigtig lærdom er der for os i hans svar?

Jesus argumenterede ikke med Satan. Han debatterede heller ikke 
med ham. Han citerede ganske enkelt fra Skriften, for som Guds Ord 
er det ”levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd“ 
( Hebr 4,12). I hver fristelse svarede han med et citat fra Femte Mo-
sebog. Det er interessant, at Jesus i ørkenen valgte at citere tekster, 
som blev givet til Israel, mens de også var i ørkenen.

I den første fristelse henviste Jesus til 5 Mos 8,3. Moses havde 
genfortalt for det gamle Israel, hvordan Herren havde sørget for dem 
i alle de år, de havde vandret i ørkenen. Han havde også givet dem 
manna som en del af en forædlingsproces, hvor Herren ønskede at 
lære dem åndelige lærdomme. Blandt de lærdomme var, at ”menne-
sket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds 
mund.“ Gud gav jer fysisk føde, men han giver jer også åndelig 
næring. Du kan ikke modtage det ene uden det andet. Jesus brugte 
billedet med brød som en overgang til Femte Mosebog og til at iret-
tesætte Satan og den tvivl, han forsøgte at så i Jesus.

I den anden fristelse går Jesus tilbage til 5 Mos 6,16, hvor Mo-
ses mindede folket om deres oprør i Massa (se 2 Mos 17,1-7) og 
sagde: ”I må ikke udæske Herren jeres Gud, sådan som I gjorde ved 
Massa.“ Ordet ”udæske“ kan betyde ”sætte på prøve“ eller ”friste“. 
Herren havde igen og igen vist dem sin magt og villighed til at sørge 
for dem. Men i det øjeblik, der kom vanskeligheder, råbte de: ”Er 
Herren hos os eller ej?“ (2 Mos 17,7). Det var fra den beretning, Je-
sus citerede fra Guds Ord for at irettesætte Satan.

I den tredje fristelse forsøgte Satan at få Kristus til at bøje sig ned 
og tilbede ham. Hvilken åbenlys og fræk åbenbaring af, hvem han 
virkelig var, og hvad han virkelig ønskede! Men fremfor at diskutere 
irettesætter Jesus Satan og går igen tilbage til Guds Ord, Femte Mo-
sebog, hvor Herren advarede sit folk om, hvad der ville ske, hvis de 
faldt fra og tilbad andre guder. ”Du skal frygte Herren din Gud, ham 
skal du tjene“ (5 Mos 6,13), ham og ham alene.

Hvordan kan vi lære at hente mere styrke for vores eget liv fra stu-
diet af Guds Ord, så vi derved bedre kan genspejle Kristi karakter 
og ligesom ham modstå Satans fristelser?
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MANDAG

 

5 Mos 10,17-19

 ApG 10,34
 Rom 2,11

Gal 2,6
Ef 6,9

Kol 3,25
1 Pet 1,17

 

Til eftertanke

13. DECEMBER 2021

At ”løfte ansigter“

I 5 Mos 10 genfortalte Moses igen Israels historie og brugte beret-
ningerne til at formane folket til trofasthed. Men midt i alle forma-
ningerne sagde han noget andet.

Hvad er budskabet til folket, og hvorfor er dette budskab også  
relevant for Guds folk i dag?

Udtrykket ”som ikke er partisk“ er oversat fra en hebraisk talemåde, 
som bogstaveligt betyder, at han ikke ”løfter ansigter“. Det er tæn-
keligt, at det har en juridisk baggrund, hvor dommeren eller kongen 
ser den anklagedes ansigt og baseret på vedkommendes status (om 
det var en vigtig eller mindre betydningsfuld person) afsiger en dom. 
Betydningen her i Femte Mosebog er, at Herren ikke behandler men-
nesker på den måde til trods for, at han har stor magt og vælde. Han 
behandler alle retfærdigt uafhængigt af deres status. Denne sandhed 
blev selvfølgelig åbenbaret i Jesu liv og den måde, han behandlede 
selv de mest forhadte i samfundet.

Hvordan gør disse tekster brug af 5 Mos 10,17?

Situationerne er meget forskellige i disse tekster. I Efeserbrevet for-
tæller Paulus, at slaveejere skal være varsomme med, hvordan de 
behandler deres slaver. I Romerbrevet taler Paulus om, at der ikke er 
nogen forskel mellem jøder og hedninger, når det handler om frelse 
og fortabelse. Men alle disse tekster går tilbage til Femte Mosebog 
og tanken om, at Gud ”ikke løfter ansigter“. Og hvis ”gudernes Gud 
og herrernes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende 
Gud“ ikke er partisk, så bør vi i heller ikke være det.

Specielt af Paulus’ brug af det i Romerbrevet kan vi se en åbenba-
ring af evangeliet: vi er alle lige, uanset hvilken social status vi har. Vi 
er alle syndere, som har brug for Guds frelsende nåde. Og den gode 
nyhed er, at uanset status tilbydes vi alle frelse i Jesus Kristus.

Hvor ofte kommer du nærmest ubevidst til at ”løfte ansigter“, og 
hvorfor viser korset os, at det er forkert?
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 Gal 3,1-14

 

 
 

 Til eftertanke

14. DECEMBER 2021

Forbandet er enhver, der hænger  
på et træ 
Hvad siger Paulus, som også er relevant for os? Hvordan bruger 
han 5 Mos 27,26 og 5 Mos 21,22-23 til at understrege sin pointe?

Desværre er det almindeligt inden for kristendommen i dag at bruge 
dette brev som en slags retfærdiggørelse for ikke at holde loven, De 
Ti Bud. Men det bruges i virkeligheden kun som en undskyldning for 
ikke at holde det fjerde bud, som om overholdelse af det bud mere 
er et udtryk for lovtrældom end overholdelse af de andre ni.

Men Paulus talte ikke imod loven, og intet i dette afsnit retfær-
diggør, at man bryder sabbatsbuddet. Nøglen findes i Gal 3,10, hvor 
han skriver, at ”alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse,“ 
hvorefter han citerer 5 Mos 27,26. Spørgsmålet handler ikke om ly-
dighed mod loven, men om ”at stole på loven“ for at vinde frelse. En 
sådan position er det umuligt for syndige mennesker at opretholde.

Paulus’ pointe er, at vi ikke frelses ved lovgerninger, men ved Jesu 
Kristi død i vores sted, som tilskrives os ved tro. Han lægger vægt 
på, hvad Kristus har gjort for os på korset. Og for at understrege 
denne pointe henviser han igen til Femte Mosebog, denne gang 5 
Mos 21,23. Ligesom Jesus siger Paulus: ”Der står skrevet.“ Det viser, 
hvilken autoritet Det Gamle Testamente har, og nu citerer han fra en 
tekst, som handler om hvordan en person, der har begået en forbry-
delse, som giver dødsstraf, og som er blevet henrettet, blev hængt 
på et træ, måske til afskrækkelse for andre.

Men Paulus bruger det som et symbol på Kristi stedfortrædende 
død for os: Kristus blev en ”forbandelse for vor skyld“ ved, at han 
påtog sig lovens forbandelse, som er død. Og da alle mennesker har 
overtrådt loven, skulle vi alle lide den straf. Men evangeliets gode 
nyhed er, at den forbandelse, som skulle have ramt os, blev hans på 
korset, så ”vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os“ (Gal 3,14).

Eller som Ellen White sagde det: ”Ingen anden end Kristus kunne 
frelse det faldne menneske fra lovens forbandelse og igen bringe det 
i harmoni med Himmelen. Kristus ville påtage sig den skyld og skam, 
som var forårsaget af synden, der er så afskyelig for en hellig Gud, at 
den måtte skille Faderen og hans Søn“ (Patriarker og Profeter, s. 32).

Hvilke udsigter ville du have, hvis du skulle modtage den ret- 
færdige straf for dine synder? Nu har Kristus båret hele din straf,  
og du går fri. Hvad er din respons over for ham?

TIRSDAG
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 5 Mos 18,15-19

Til eftertanke

15. DECEMBER 2021

En profet som dig

Igen og igen havde Herren advaret Israel mod at følge nabofolkenes 
skikke. De skulle derimod være vidner over for disse folk (5 Mos 
4,6-8). I 5 Mos 19,9-14 advarer Moses igen folket om hedninger-
nes skikke, som var ”afskyeligheder“ for Gud (5 Mos 18,12). I den 
sammenhæng siger han: ”Udadlelig skal du være over for Herren din 
Gud“ (5 Mos 18,13).

Hvad siger Moses til folket? Sammenlign dette med ApG 3,22 og 
ApG 7,37. Hvordan anvender Peter og Stefanus 5 Mos 18,18?

Med henvisning til pagten på Sinaj taler Moses om, hvordan Israels 
børn ved åbenbaringen af Guds lov (2 Mos 20,18-21) ønskede, at han 
skulle fungere som mellemmand mellem dem og Gud. I den forbin-
delse lover Moses dem to gange (5 Mos 18,15.18), at Herren vil lade 
fremstå en profet som Moses. I denne sammenhæng henviser det til, 
at denne profet, ligesom Moses, blandt andet skulle være mellem-
mand mellem folket og Gud.

Mange hundrede år senere citerer både Peter og Stefanus denne 
tekst med en henvisning til Jesus. For Peter var Jesus opfyldelsen 
af det, ”som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige 
profeters mund“ (ApG 3,21), og at folkets ledere skulle adlyde Gud 
og hans ord. Peter brugte denne tekst, som jøderne kendte godt, og 
anvendte den direkte på Jesus med en opfordring til at angre det, de 
havde gjort imod ham (ApG 3,19).

Dernæst, i ApG 7,37, da Stefanus, om end i en anden sammen-
hæng, forkyndte Jesus, viste han også tilbage til det velkendte løfte 
og hævdede, at det pegede frem til Jesus. Han sagde, at Moses i 
sin rolle i historien og som jødernes leder havde været et forbillede 
på Jesus. Som Peter havde gjort, ønskede Stefanus at vise folket, 
at Jesus var en opfyldelse af profetien, og at de måtte lytte til ham. 
I modsætning til den anklage imod ham, at han havde talt ”spot-
tende om Moses og Gud“ (ApG 6,11), forkyndte Stefanus Jesus som 
Messias og en direkte opfyldelse af, hvad Gud havde lovet gennem 
Moses.

Hvordan viser disse vers, hvilken central plads Jesus har i hele  
Bibelen, og hvorfor vores forståelse af den må være Kristus- 
centreret?

ONSDAG
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 Hebr 10,28-31

Til eftertanke

16. DECEMBER 2021

En alvorlig formaning

I al sin dybde og storslåethed er Hebræerbrevet på mange måder en 
lang formaning til de jøder, som troede på Jesus. Og formaningen 
lød: Forbliv trofast mod Herren!

Denne trofasthed bør selvfølgelig udspringe af vores kærlighed til 
Gud, for hvem han er og hvordan han er, og for hvad han har gjort 
for os gennem Jesu død. Nogle gange har vi mennesker brug for at 
blive mindet om, hvilke frygtelige konsekvenser frafald vil have. Vi 
har brug for at huske, at hvis vi ikke tager imod, hvad Jesus gjorde 
for os, da han betalte straffen for vores synder, må vi selv tage straf-
fen. Det indebærer ”gråd og tænderskæren“ (Matt 22,13) efterfulgt 
af evig udslettelse.

Hvad siger Paulus, og hvordan henvender dette sig også til os?

Det er interessant, at for at formane jødekristne til at forblive trofa-
ste imod Gud citerer Paulus et vers fra Femte Mosebog, som er en 
tidligere formaning til jødiske troende om at forblive tro imod Gud. 
Paulus citerer fra 5 Mos 17,6 med hensyn til, at man kun kan døm-
mes til døden efter mindst to vidners udsagn.

Men Paulus brugte dette udsagn til at sige, at hvis troløshed 
kunne føre til død i Den Gamle Pagt, ”hvor meget hårdere straf 
mener I da ikke, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn 
under fod og vanhelliger pagtens blod, hvormed det selv er helliget, 
og håner nådens ånd?“ (Hebr 10,29). I har med andre ord mere lys 
og mere sandhed, end de havde, og I kender til Guds søns offer for 
jeres synder. Hvis I falder fra, vil jeres fordømmelse blive desto større 
end deres.

Dernæst går Paulus med det samme tilbage til Femte Mosebog 
for at underbygge sit argument, denne gang til 32,35. Herren, som 
sagde: ”hævnen og gengældelsen tilhører mig“, vil ”dømme sit folk“ 
(Hebr 10,30) for deres frafald og utroskab. Det vil han gøre i lyset 
af, hvad de havde fået i Kristus, og deres kundskab om alt det, Gud 
havde tilvejebragt for dem. Han havde også dømt deres forfædre, 
som ikke kendte til det, disse nytestamentlige jøder vidste. Jøderne 
på Paulus’ tid havde fået en større åbenbaring af Guds kærlighed på 
korset. Paulus siger i virkeligheden: nu er I advaret.

”Herren vil skaffe sit folk ret“ (5 Mos 32,36). Hvad er vores eneste 
håb i den dom (se Rom 8,1)?
 

TORSDAG
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17. DECEMBER 2021

Til videre studium

I Det Gamle Testamente findes der mange indbyrdes citater. Nogle 
af profeterne citerer eller henviser til fx tekster fra de fem Mose-
bøger. Det Nye Testamente er også fyldt af direkte citater, henvis-
ninger og antydninger fra Det Gamle Testamente. Salmerne, Esajas 
og Femte Mosebog er blandt dem, der ofte bliver citeret. Det Nye 
Testamentes forfattere citerede tit fra det, der kaldes Septuaginta 
(LXX), også kaldt ”Det Græske Gamle Testamente“, som var den 
tidligste kendte græske oversættelse af den hebraiske bibel. De før-
ste fem bøger i Bibelen, kendt som Toraen eller Mosebøgerne, blev 
oversat i det tredje århundrede f.Kr, og resten af Det Gamle Testa-
mente omkring det andet århundrede f.Kr.

Vi kan lære meget af, hvordan Bibelen skal fortolkes, ved at se på, 
hvordan de inspirerede forfattere af Det Nye Testamente brugte  
Det Gamle. En af de første lektier, vi kan lære, er, at i modsætning til 
megen moderne bibelforskning satte de nytestamentlige forfattere 
aldrig spørgsmålstegn ved de gammeltestamentlige bøgers ægthed 
og autoritet. Intet i det, de skrev, stiller sig fx tvivlende over for de 
gammeltestamentlige beretningers historiske troværdighed lige fra 
Adam og Eva, syndefaldet og syndfloden til Abrahams kald osv. Den 
”forskning“, som tvivler på denne troværdighed, er kun menneskelig 
skepsis og bør ikke have plads i vores sind og hjerte.

1. Læs 5 Mos 18,9-14 igen. Hvilke moderne udgaver af sådanne 
”afskyelige ting“ findes i dag, og hvordan kan vi sikre os, at vi 
undgår dem?

2. Hvorfor bør kristne, som forstår den universelle rækkevidde 
af Kristi død på korset, mere end andre aldrig ”løfte ansigter“ 
(være partiske)? (Se mandagsafsnittet). Hvordan kan vi blive 
opmærksomme på tendenser hos os selv til at gøre netop det? 
Bedrager vi ikke os selv, hvis vi afviser, at der findes i det mind-
ste nogle tendenser til at gøre det? Hvordan kan korset og vores 
fokus på det kurere os for en sådan holdning?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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”Dengang ærkeenglen Mikael stredes med Djævelen om Moses’ 
lig, vovede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men 
sagde blot: ‘Herren straffe dig!’“ (Jud 9).

Som vi har set hele dette kvartal, er Moses den centrale menneske-
lige person i Femte Mosebog. Hans liv, hans karakter og hans bud-
skab gennemsyrer hele bogen. Og selv om Femte Mosebog handler 
om Gud og hans kærlighed for Israels folk, brugte Gud ofte Moses til 
at åbenbare denne kærlighed og til at tale til sit folk Israel.

Når vi nu når til enden af kvartalet og afslutningen på vores studium 
af Femte Mosebog, kommer vi også til afslutningen af Moses’ liv, i 
hvert fald her på jorden.

Ellen White skrev det sådan: ”Moses vidste, at han skulle dø alene. 
Ingen jordisk ven fik lov til at være hos ham i hans sidste timer. Der 
var noget mystisk og højtideligt over det, der ventede ham, og han 
veg tilbage for det. Det sværeste for ham var, at han skulle skilles 
fra det folk, som var genstand for hans omsorg og kærlighed – de 
mennesker, som han nærede så stor interesse for, og som han havde 
været knyttet til så længe. Men han havde lært at stole på Gud, og 
med usvækket tro overgav han sig selv og sit folk til hans kærlighed 
og nåde“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 241).

På samme måde som Moses’ liv og tjeneste åbenbarede meget om 
Guds karakter, gør hans død og opstandelse det også.

· 4 Mos 20,1-13
· 5 Mos 31,2
· 5 Mos 34,4
· 5 Mos 34,1-12
· Jud 9
· 1 Kor 15,13-22
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 4 Mos 20,1-13

Til eftertanke

19. DECEMBER 2021

Moses’ synd – 1. del

Midt i Israelitternes frafald og ørkenvandring sørgede Gud miraku-
løst for dem gang på gang. Uanset, hvor uværdige de var og blev 
ved med at være, strømmede Guds nåde ud til dem. I dag er vi også 
modtagere af hans nåde, selv om vi ikke fortjener det. Og det ville jo 
slet ikke være nåde, hvis vi faktisk fortjente den.

I tillæg til den overflod af føde, som Herren på mirakuløs vis sør-
gede for dem i ørkenen, var vandet endnu en manifestation af hans 
nåde, for uden vand ville de hurtigt dø i den tørre og varme ørken. Da 
Paulus omtalte den erfaring, skrev han: de ”drak alle den samme ån-
delige drik – for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den 
klippe var Kristus“ (1 Kor 10,4). Ellen White tilføjede: ”Overalt, hvor 
de manglede vand på deres rejser, vældede det ud af bjergkløfter lige 
ved siden af deres lejr“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 210).

Hvad skete der i denne situation, og hvorfor straffede Gud Moses 
for det, han havde gjort?

I en vis forstand er det ikke svært at forstå Moses’ frustration. Ef-
ter alt det, Herren havde gjort for dem, de mange tegn og undere 
og deres mirakuløse befrielse, stod de endelig ved grænsen til Det 
Lovede Land. Og hvad så? Pludselig manglede de vand. Folket be-
gyndte at konspirere mod Moses og Aron. Kunne Herren ikke sørge 
for vand til dem nu, som han havde gjort så mange gange tidligere? 
Selvfølgelig ikke. Det kunne han, og det kom han til at gøre igen.

Men se, hvad Moses sagde, da han slog på klippen, ovenikø-
bet to gange. ”Hør nu, I trodsige! Mon vi kan få vand ud til jer af 
denne klippe?“ (4 Mos 20,10). Man kan nærmest høre vreden i hans 
stemme, for han begynder med at kalde dem ”trodsige“.

Problemet var ikke så meget hans vrede, som egentlig var slemt 
nok, men at han sagde: ”Mon vi kan få vand ud til jer af denne 
klippe?“ Som om han eller noget andet menneske kunne skaffe vand 
fra en klippe. I sin vrede glemte han et øjeblik, at kun Guds kraft, 
som viste sig iblandt dem, kunne udføre et sådant mirakel. Og han 
af alle burde have vidst det.

Hvor ofte kommer vi til at sige eller gøre ting, når vi er vrede, selv 
om vi mener, at vores vrede kan retfærdiggøres? Hvordan kan vi 
lære at standse, bede og søge Guds kraft til at sige og gøre det  
rigtige, før vi kommer til at sige og gøre noget forkert?
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4 Mos 20,12-13

 4 Mos 20,8-11

 

Til eftertanke

20. DECEMBER 2021

Moses’ synd – 2. del

Hvilken specifik grund gav Herren Moses for, at han ikke skulle 
føre folket ind i Det Lovede Land på grund af det, han havde gjort? 
Se også 5 Mos 31,2 og 5 Mos 34,4.

Ifølge denne tekst lå der mere i Moses’ synd end hans forsøg på at 
tage Guds plads. Det var i sige selv slemt nok. Men han manglede 
også tro, og for det havde Moses ingen undskyldning. Vi taler trods 
alt om manden, som fra den brændende tornebusk (2 Mos 3,2-16) 
og fremover havde haft en enestående erfaring med Gud. Men 
ifølge teksten siger Gud til Moses: Du ”troede ikke på mig.“ Det vil 
sige, at Moses udviste mangel på tro på det, Gud havde sagt, og 
som en følge deraf agtede han ikke Guds ”hellighed for øjnene af is-
raelitterne.“ Hvis Moses var forblevet rolig og havde gjort det rigtige 
ved at vise sin tro og have tillid til Gud midt under folkets frafald, 
ville han have herliggjort Herren for øjnene af folket og igen have 
været et eksempel for dem på, hvad sand tro og lydighed ville sige.
Læg også mærke til, hvordan Moses var ulydig imod det, Herren 
specifikt havde bedt ham om at gøre.

Hvad havde Gud sagt, at Moses skulle gøre, og hvad gjorde han i 
stedet?

I vers 9 tager Moses staven ”sådan som Herren havde befalet ham.“ 
Men vers 10 fortæller, at i stedet for at tale til klippen, så vandet ville 
have strømmet ud fra den og have været et fantastisk udtryk for 
Guds kraft, slog Moses på klippen, ikke en, men to gange. Det var et 
mirakel at slå på en klippe og få vand til at strømme, men slet ikke så 
mirakuløst som at tale til den og opleve, at det samme skete.

Overfladisk set kan det virke som en meget hård straf for Moses. 
Efter alt det, Moses havde været igennem, skulle han ikke få lov til 
at komme ind i Det Lovede Land. Lige så længe denne beretning er 
blevet fortalt, har folk undret sig over, hvorfor han på grund af en 
enkelt forhastet handling skulle nægtes det, han så længe havde 
ventet på.

Hvilken lektie synes du, at Israels børn kunne have lært af det, der 
skete for Moses?



105

 5 Mos 34,1-12
 

 
 

21. DECEMBER 2021

Moses’ død

Stakkels Moses! Efter at være kommet så langt og have gennemgået 
så meget blev han nægtet at opleve opfyldelsen af løftet til Abraham 
så mange hundrede år tidligere: ”Jeg vil give dine efterkommere 
dette land“ (1 Mos 12,7).

Hvad skete der med Moses, og hvad sagde Herren om ham, som  
viste, hvilken speciel person han var?

”I ensomheden så Moses tilbage på sit liv med dets omskiftelser og 
vanskeligheder, lige fra det øjeblik han gav afkald på æresbevisnin-
gerne ved hoffet og kongeværdigheden i Egypten for at slutte sig til 
Guds udvalgte folk. Han mindedes de lange år i ørkenen, hvor han 
vogtede Jetros kvæg, englen, der viste sig for ham i den brændende 
busk, og opfordringen til at befri Israel. Han så på ny de vældige mi-
rakler, Gud havde udført for sit folk, og tænkte på hans tålmodighed 
og barmhjertighed i alle de år, de havde vandret i ørkenen og gjort 
oprør imod ham. Til trods for alt det, Gud havde gjort for dem, og til 
trods for alle hans egne bønner og anstrengelser blev kun to af dem, 
der var voksne, da den vældige hær forlod Egypten, fundet værdige 
til at drage ind i det forjættede land. Når Moses tænkte på de resul-
tater, der var opnået ved hans arbejde, så det ud, som om alle hans 
vanskeligheder og ofre næsten havde været forgæves“ (Ellen White, 
Patriarker og Profeter, s. 241).

5 Mos 34,4 er meget interessant. ”Herren sagde til ham: ‘Det er 
det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde: Jeg giver 
det til dine efterkommere.’“ Gud gentog næsten ordret det løfte, han 
igen og igen havde givet patriarkerne. Nu gentog han det for Moses.

Herren sagde også: ”Du har fået det at se, men du kommer ikke 
derover!“ (5 Mos 34,4). Det er ikke muligt, at Moses fra det sted, 
han stod, med normalt syn kunne have set alt det, Herren havde ud-
peget for ham – fra Moab til Dan til Naftali osv. Ellen White gør det 
klart: det var et overnaturligt syn, ikke kun af landet, men også af, 
hvordan det ville se ud efter, at de havde taget det i eje.

Det virker næsten, som om Gud driller Moses: ”Du kunne have 
været her, hvis du havde adlydt mig, som du burde.“ Men stadig 
viser Gud ham, at på trods af alt, også på trods af Moses’ fejl, var 
Gud trofast og ville opfylde de pagtsløfter, han havde givet fædrene 
og Israels folk selv. Og som vi skal se, så havde Herren noget bedre i 
vente for sin trofaste, omend fejlende tjener.

TIRSDAG
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 Jud 9

Til eftertanke

22. DECEMBER 2021

Moses’ opstandelse

”Moses, Herrens tjener, døde dér i Moabs land, efter Herrens afgø-
relse, og han begravede ham i dalen i Moabs land over for Bet-Peor; 
men den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er“ (5 Mos 34,5-6). På 
denne måde døde Moses, som havde været så central i israelitternes 
liv, en mand, hvis skrifter har levet videre ikke kun i Israel, men også i 
kirken og i synagogen i dag.

Moses døde og blev begravet, og folket sørgede. Og det var så 
det. Princippet i ordene fra Johannes’ Åbenbaring er passende her: 
”Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger Ånden, de skal 
hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem“ (Åb 14,13).

Men Moses’ død var ikke det sidste kapitel i historien om hans liv.

Hvad siges der her, og hvordan er denne tekst med til at forklare,  
at Moses optræder i Det Nye Testamente?

Selv om vi kun får et lille glimt, beskrives her en helt utrolig scene. 
Mikael, Kristus selv, stredes med djævelen om Moses’ legeme. Men 
hvordan kæmpede de over det? Der er ingen tvivl om, at Moses var 
en synder. Hans sidste kendte synd, hvor han selv tog den ære, som 
tilkom Gud, lignede lidt den synd, som førte til, at Lucifer blev kastet 
ud af himlen. Han havde sagt: ”Jeg stiger op over skybankerne, gør 
mig lige med den Højeste“ (Es 14,14). Striden om Moses’ legeme må 
have foregået, fordi Kristus nu ønskede at give Moses den lovede 
opstandelse.

Men hvordan kunne Kristus gøre det for en synder som Moses, 
som havde overtrådt Guds lov? Det eneste svar er selvfølgelig kor-
set. På samme måde, som alle dyreofringerne pegede frem til Kristi 
død, så Gud tydeligvis i denne situation frem til korset og gjorde krav 
på, at Moses skulle opstå fra de døde.

”På grund af synden havde Satan fået magten over Moses. Hvis 
det kom an på Moses’ egne fortjenester, van han dødens retmæssige 
fange; men han blev oprejst til evigt liv i Forløserens navn. Moses 
opstod herliggjort og steg op til Guds stad sammen med sin befrier.“ 
Ellen G. White, Patriarker og Profeter, side 244.

Hvordan kan denne beretning om Moses hjælpe os til at forstå  
dybden i frelsesplanen, som gør, at Moses selv inden korset kunne 
blive opvakt til udødelighed?

ONSDAG
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 1 Kor 15,13,22

Til eftertanke

23. DECEMBER 2021

Vi skal alle opstå

I lyset af Det Nye Testamentes tilføjelse om Moses, synes hans ude-
lukkelse fra Det Lovede Land ikke som nogen hård straf. I stedet for 
det jordiske Kana’an og senere det jordiske Jerusalem, som jo i meget 
af sin historie har været fyldt med krig, belejring og lidelse, er ”det 
himmelske Jerusalem“ (Hebr 12,22) allerede nu hans hjem. Det må 
siges at være et meget bedre sted at bo.

Moses er det første kendte eksempel i Bibelen på opstandelse fra 
de døde. Enok blev taget op til himlen uden at smage døden (1 Mos 
5,24), og det samme var tilfældet med Elias (2 Kong 2,11). I Skriften 
er Moses den første, der bliver omtalt, som bliver opvakt til evigt liv.
Hvor længe Moses sov i graven, ved vi ikke, men for ham betød det 
ikke noget. Han lukkede sine øjne i døden, og enten der gik tre timer 
eller 300 år, gjorde det ingen forskel for ham. Det samme er tilfæl-
det for alle, der ned igennem historien er døde. Deres erfaring med 
hensyn til døden vil ikke være anderledes end Moses’. Vi lukker vores 
øjne i dødens søvn, og det næste vi oplever er enten Jesu genkomst 
eller desværre den endelige dom (se Åb 20,7-15).

Hvilket stort løfte gives her, og hvorfor giver Paulus’ ord kun  
mening, hvis vi tror, at de døde sover i Kristus indtil opstandelsen?

Uden håbet om opstandelsen har vi slet ikke noget håb. Kristi op-
standelse er garantien for vores opstandelse. ”Da han havde skaffet 
renselse for vore synder“ ( Hebr 1,3) på korset som vores offerlam, 
døde Jesus og opstod fra de døde. På grund af hans opstandelse har 
vi vished for vores opstandelse. Moses er det første eksempel på, 
at et syndigt menneske bliver opvakt fra de døde. På grund af det, 
Kristus skulle gøre, blev Moses bragt til live. Og på grund af det, 
Kristus har gjort, vil også vi blive vækket til live.

Vi kan i Moses finde et eksempel på frelse af tro. Hans tro viste 
sig i et liv i trofasthed og tillid til Gud, selv om han vaklede til sidst. 
Femte Mosebog viser, hvordan Moses forsøger at kalde Guds folk 
til en tilsvarende trofasthed, en tilsvarende respons på Guds nåde. 
Den samme nåde gives også os, der står ved grænsen til Det Lovede 
Land.

Gud kalder også os til at være trofaste. Hvordan kan vi undgå at 
begå de samme fejl, som Moses advarede imod i Femte Mosebog?

TORSDAG
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24. DECEMBER 2021

Til videre studium

”Da de vredt råbte: ‘Mon vi kan få vand ud til jer af denne klippe?’ 
stillede de sig selv i Guds sted, som om kraften fandtes hos dem, 
skønt de kun var mennesker med menneskelige skrøbeligheder og 
lidenskaber. Træt af folkets evindelige knurren og oprør havde Moses 
tabt sin almægtige hjælper af syne, og da han ikke længere var be-
skyttet af den guddommelige kraft, kom den menneskelige svaghed 
frem hos ham, og han satte en plet på sin karakter. Den mand, der 
kunne have stået ren, urokkelig og uselvisk til sin gernings afslutning, 
var til sidst blevet overvundet. Gud var blevet vanæret foran Israels 
forsamling, da han skulle have været ophøjet og æret … 

På forklarelsens bjerg var Moses til stede sammen med Elias, der 
var blevet optaget til Himlen. Faderen sendte disse to mænd ned til sin 
Søn med lys og herlighed. På denne måde blev den bøn, som Moses 
havde bedt så mange århundreder før, endelig opfyldt. Han fik lov til 
at stå på det ‘herlige bjerg’ i det land, som hans folk havde fået i arv, 
og vidne om ham, som er midtpunktet for alle løfterne til Israel. Dette 
er sidste gang, dødelige mennesker hører om den mand, som Himlen 
ærede så højt.“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 213; 244).

1. Kort tid efter sin død blev Moses opvakt igen og taget til him-
len. Men det må være hårdt for ham at se den frygtelige tilstand, 
vores verden er i. Ved Jesu genkomst skal ”de, der er døde i 
Kristus“ opstå for altid at være sammen med Herren. Er det en 
større velsignelse end den, Moses oplevede?

2. Hvordan viser fortællingen om Moses’ død og senere opstan-
delse, hvordan Det Nye Testamente, skønt ofte baseret på Det 
Gamle Testamente, tager os videre end Det Gamle Testamente 
og endda kaster meget og nyt lys over det?

3. På hvilken måde er Moses’ liv et eksempel på, hvad det vil sige 
at leve i tro og blive frelst af tro, ikke ved lovgerninger?

4. Drøft argumenterne for Jesu opstandelse. Hvorfor kan vi tro, at 
han opstod? Tal også sammen i klassen om løftet om en opstan-
delse ved tidernes ende. Hvorfor er dette løfte centralt for vores 
håb? Hvordan kan vi have tillid til dette løfte?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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