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UGEN 8.-14. JANUAR 2023

”Hvis I adlyder Gud og overholder alle love og regler, som jeg gi-
ver jer her i dag, vil Gud sørge for, at israelitterne bliver det mest 
magtfulde folk i verden. Gud vil velsigne jer med alt dette, hvis 
bare I gør, hvad han forlanger af jer“ (5 Mos 28,1-2; Bibelen 2020).

Gud slutter pagter med os mennesker og giver os anvisninger, så vi 
kan orientere os i livets mangfoldige udfordringer.

Gentagne gange har Gud sluttet pagter med menneskene som for 
eksempel med Noa, Abraham og Israels folk. Selvom der som regel 
bestod pagtsforpligtelser fra begge sider, havde menneskene først 
og fremmest fordele af disse pagter.

Eksemplerne fra denne uge føjer sig til dette billede, selvom ud-
trykket ”pagt“ ikke anvendes. De handler overvejende om Guds 
anvisninger, som blev givet med den hensigt at beskytte og fremme 
menneskets liv.

I Bibelen omtales mange af livets områder, og der gives svar på 
spørgsmål, der stadig er aktuelle: Opdag dine muligheder og græn-
ser. Vov at have tillid til Gud. Prioritér rigtigt og øv dig i næstekærlig-
hed – for blot at nævne nogle. Her kræves der ikke blind lydighed. Vi 
har selv den allerstørste fordel af at holde os til Guds vilje i vores liv.

Søndag … det evige liv Joh 6,35-40
Mandag … livet her og nu 5 Mos 28,1-14
Tirsdag … tilliden til hans visdom Ordspr 3,1-10
Onsdag … ejendom Mal 3,7-10
Torsdag … de rette prioriteter Matt 6, 25-34
Fredag ”Som du mig, er jeg mod dig“  Matt 7,12

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

2. 2. ugeuge Guds pagt med os med 
henblik på …
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SØNDAG 8. JANUAR 2023

Joh 6,35-40
 

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 
 

 Refleksion

15

… det evige liv

Hvad mener Jesus med, at han ikke vil bortvise nogen, som blev 
givet ham?

Hvilke følger har det evige liv allerede på livet her og nu?

At kunne eller ville tro beror ikke udelukkende på menneskets skøn. 
Ligesom Jesus blev sendt af Faderen, således er også troen på Jesus 
Faderens gave. Disse to kan ikke skilles ad, for Faderen har af kær-
lighed sendt sin Søn til verden (3,16), fordi hans vilje er, at verden 
tror på (17,21) og finder livet i Jesus (6,33). Derfor giver Faderen Søn-
nen enhver, der kommer til ham. Og det er hans vilje, at enhver, der 
tror på Jesus, ikke skal gå fortabt. Som repræsentant for Faderen 
gør han Faderens vilje og støder ingen bort, som kommer til ham. 
Således er enhver troende også en gave fra Faderen til Sønnen, 
som ikke vil miste nogen af dem, men give alle det evige liv. (sml. 
Ulrich Wilckens, Das Evangelium nach Johannes. Neues Testament 
Deutsch, digital udgave).

Jesus Kristus alene kan give evigt liv. Kristendommens ”absolutte 
fordring“, dvs. overbevisningen om, at evigt fællesskab med Gud 
kun er muligt gennem Jesus og hans frelseshandling, er ikke mindst 
baseret på dette tekstafsnit (sml. ApG 4,12). Længslen efter et me-
ningsfyldt liv finder sin opfyldelse i Jesus. På den måde kan kristne 
bekende, at ”den, der har Sønnen, har livet“ (1 Joh 5,12).

”Hold dig den kommende verden for øje, og du vil få denne verden i 
tilgift. Men har du kun denne verden for øje, vil du ikke få nogen af 
dem“ (C.S. Lewis).
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 5 Mos 28,1-14

 Forståelse

 

 

 

 
 

 

 
 Anvendelse

 Refleksion
 

… livet her og nu

Hvad er velsignelse og forbandelse afhængig af?

Hvorfor kan der ud fra dette ikke drages nogen almengyldig  
regel?

Formuleringer af velsignelser og forbandelser var i det gamle Mel-
lemøsten en del af kontrakter og lovgivning. Også Hammurabis Lov 
(Babylon, 18. årh. f.Kr.) afsluttes med ønsker om velsignelser for 
kongen, der lader loven være i kraft og med forbandelser over en-
hver indflydelsesrig person, der vil omstøde den.

På lignende måde finder vi tilsagn om velsignelser ved slutningen 
af pagtsbogens forkyndelse (2 Mos 23,20-23) samt velsignelse og 
forbandelse ved afslutningen af ”hellighedsloven“ (3 Mos 26,3-38) 
og ved afslutningen af gentagelsen af loven i 5 Mos 28. De er en del 
af pagten, svarer til datidens kulturelle traditioner og gælder kollek-
tivt.

Bibelen viser dog også, at der ikke altid er en direkte sammenhæng 
mellem lydighed og velsignelse eller ulydighed og ulykke, hvoraf 
der kan drages konklusioner om enkelte mennesker (se Jobs Bog og 
Prædikerens Bog).

Alt har sin pris. Enhver menneskelig adfærd har eftervirkninger – for 
den enkelte, men også for samfundet. Det er fornuftigt at tænke 
over sine egne handlinger og deres konsekvenser og handle fremsy-
net og samfundstjenligt.

”Mennesket skal vælge mellem de to grundlæggende alternativer, 
liv og død... '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). Livet er menneskets ypperste rettesnor. Gud 
er levende og mennesket er levende. Det må grundlæggende vælge 
mellem vækst eller forfald“ (Erich Fromm, Ihr werdet sein wie Gott, i 
Erich Fromm Gesamtausgabe, Bd. VI, München 1989, 192).

MANDAG 9. JANUAR 2023
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Ordsp 3,1-10

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 

 

 

 Refleksion

 

… tilliden til hans visdom

Hvilket løfte gælder dem, der elsker visdom og stoler på Gud?

Hvor har det vist sig i mit liv og hvor ikke?
 
Læreren opfordrer til at tage hans anvisninger til sig og bære dem 
på små brikker på en snor som en kæde om halsen. Vers 5 giver 
ikke udtryk for generel ringeagt af forstanden. Det ville også foragte 
skaberen, der har udstyret os med en hjerne, der kan tænke. Det 
handler mere om at blive sig bevidst, at der er grænser for vores 
forstand.

At følge buddene fører til et langt liv og lykke (v. 2), godt helbred  
(v. 8) og rigdom (v. 10).

Synspunktet, at ordentlighed og tillid til Gud sikrer et langt og lyk-
keligt liv, overtages af nogle ureflekteret, som så går fejl af virkelig-
heden. Allerede Prædikerens Bog sætter spørgsmålstegn ved den 
traditionelle visdomslære (Præd 7,15; 8,12-14). Den ser, at korruption 
(5,7-8), afpresning (7,7) eller magtmisbrug (8,1-4) kan ødelægge be-
stræbelserne på at leve retfærdigt.

Den traditionelle opfattelse finder sin grænse i livets uoverensstem-
melser og uretfærdigheder. Selv om man er klar over sammenhæn-
gen mellem årsag og virkning, mellem handling og dens konsekven-
ser, vil nogle spørgsmål forblive ubesvaret (jf. Joh 9,1-3).

”Selv i dag anses det at kunne have tillid som afgørende terapeutisk 
styrke … Man kan kun have tillid der, hvor man ved, at man har at 
gøre med nogen, der aldrig prisgiver en. Der, hvor opmærksomhed 
og tillid mødes, opstår forståelse. Og hvor man føler sig forstået,  
er man tryg“ (E. Schneider, udg. af Nutze die Heilkräfte für Seele und 
Geist, Hamburg 1983, 203).

TIRSDAG 10. JANUAR 2023
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Mal 3,7-11
 

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse
 
 

 

 Refleksion

 

 

 

… ejendom

Hvilket krav fremsætter Gud?

Hvilken ”handel“ indlader han sig på?  

Hvilken erfaring har jeg gjort med den?

Det er en del af Guds privilegium at prøve mennesker på ”hjerte og 
nyrer“ ( Jer 17,10). Men her beder Gud mennesker om at sætte ham 
og hans pålidelighed på prøve. Den himmelske konge og ubestik-
kelige dommer tillader mennesker at sætte ham på prøve, om han 
rent faktisk holder sit løfte.

Gud vil velsigne sit folk ovenikøbet ud over alle mål. Det er et udtryk 
for hans trofasthed over for sine skabninger. Men mennesket står 
ofte selv i vejen for denne velsignelse og påkalder sig forbandelsen 
(v. 9). Den gode nyhed er, at Gud vil forvandle forbandelsen til vel-
signelse. Det står han inde for med sin troværdighed.

”Sæt mig dog på prøve – et udryk, der skal opmuntre til tro. For 
når man i tider med økonomisk trængsel giver den fulde tiende, så 
bevidner det jo troens vovemod. Og netop det opfordrer … Gud til! 
Han kender til menneskets indre svaghed og derfor ønsker han at 
opmuntre Israel“ (WStB, Gerhard Maier, Der Prophet Haggai und der 
Prophet Maleachi, Wuppertal 1999, 183).

”Gud velsigner menneskenes hænders gerning for at sætte dem i 
stand til at give ham det tilbage, som tilkommer ham. Han skænker 
dem solskin og regn og får afgrøderne til at vokse. Han skænker 
dem sundhed og evner, så de kan erhverve sig midler. Alle velsig-
nelser kommer fra hans gavmilde hånd, og han ønsker, at mænd og 
kvinder skal vise deres taknemmelighed ved at bringe ham en gave 
i form af tiende og offerydelser – i form af takofre, frivilligofre og 
syndofre. De skal hellige deres midler til hans tjeneste, for at hans 
vingård ikke skal ligge øde hen“ (Ellen White, Profeter og konger, DB, 
s. 345).

ONSDAG 11. JANUAR 2023
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Matt 6,25-34

 
 Anvendelse

 
 

 
 

 

 

… de rette prioriteter

Hvad betyder det at leve svarende til Guds rige og hans værdier?

Hvad er især vigtigt for mig, og hvad er mindre vigtigt?

En professor i filosofi stod foran sine tilhørere og præsenterede 
dem for besynderlige ting, han havde taget med. Han fyldte en 
stor blomsterpotte med golfbolde og spurgte de studerende, om 
den var fyldt. Det blev der sagt ’ja’ til. Derpå tog han finere grus og 
hældte det ligeledes i potten, som blev rystet, så stenene kunne 
glide ind i tomrummene mellem golfboldene. Igen spurgte han, 
om potten var fyldt nu. Det mente de nu nok. Nu hældte han sand i 
potten, som fyldte de tiloversblevne mellemrum ud. På ny ønskede 
professoren at vide, om potten nu var fyldt. Igen kom der et tydelig 
’ja’! Så tog han et bæger med te og hældte den i potten, så de sidste 
mellemrum også blev udfyldt.

”Denne potte er et billede på jeres liv,“ sagde han. ”Golfboldene står 
får de vigtige ting i jeres liv: Tro, familie, venner, helbred – alt det, 
der ville fylde jeres liv, når alt andet gik tabt. Grusets småsten re-
præsenterer de andre ting i livet såsom arbejde, bolig, bil osv. San-
det er alt det øvrige – småtingene. Når man fylder potten op med 
sand først, bliver der ikke plads til småsten endsige golfbolde. Det 
gælder også for jeres liv: Når I bruger al jeres tid og energi på små-
ting, finder I aldrig plads til det, der virkelig er vigtigt. Tag jer tid til 
Gud, til jeres partner, venskaber, et lægebesøg. Der vil stadig være 
tid til arbejdet, til at ordne hus og hjem samt andre pligter. Læg 
først og fremmest vægt på golfboldene. Resten er kun sand“ (ifølge 
positiv-magazin.de/?p=68762 – lagt op 7.2.2022).

TORSDAG 12. JANUAR 2023

https://www.positiv-magazin.de/?p=68762
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Matt 7,12
 

 Anvendelse

 
 

 Resumé

Egne tanker
 

”Som du mod mig, er jeg mod dig“

Hvad forventer Jesus af sine efterfølgere? 

”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også 
gøre mod dem.“ Gælder det altid og overalt?

Kort og præcist beskriver ”den gyldne regel“ grundlaget for mellem-
menneskelige relationer. Den har gjort et så stort indtryk på kejser 
Marcus Aurelius (2. årh. e.Kr.), at han lod denne sætning mejsle ind 
i frisen i sit palads. Immanuel Kant formulerede den som den så-
kaldte kategoriske imperativ: ”Handl således, at grundlaget for din 
beslutning altid tillige kan gælde som princip for en almengyldig lov-
givning.“ I de gammeltestamentlige apokryfer står der i Tobits Bog 
5,14: ”Gør ikke mod andre, hvad du selv hader.“ Jesu positive regel 
for vores liv er uovertruffen.

Ved at give os anvisninger henvender Gud sig til os og beder om 
vores tillid.

FREDAG 13. JANUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Hvor er der fordele og ulemper ved kontrakter?
Nævn nogle (positive og negative) eksempler.

  Joh 6,35-40
Kun Jesus Kristus gør evigt liv muligt. Hvad tænker I om  
kristendommens ”absoluthedskrav“?

  Ordspr 3,1-10
Hvordan håndterer I, at den slags udsagn ofte står i modsætning 
til virkeligheden?

Hvorfor giver det alligevel mening at lægge mærke til årsag og 
virkning?

  Mal 3,7-11
Hvordan har I det med, at Gud stiller os på prøve i penge- 
spørgsmål? 
Har I indladt jer på en ”deal“ med ham? 

Hvordan har I oplevet, at Gud opfylder sit løfte?

  Matt 6,25-34
Gud først – hvordan har I det med dette krav? 
Hvad er jeres prioritering?

  Matt 7,12
Hvilke erfaringer har I gjort med ”den gyldne regel“?

DIALOG TIL SABBATTEN 14. JANUAR 2023


