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UGEN 5.-11. FEBRUAR 2023

”For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde 
med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit 
liv?“ (Mark 8,36-37).
 
Jesus beder os om at få det bedste og mest langtrækkende ud af de 
valgmuligheder, som livet byder på.

Nogle mennesker med succes opretter fonde med velgørende for-
mål. De har erkendt, at der udover deres egen succes findes andre 
væsentlige og bæredygtige formål. At skifte prioritet har noget at 
gøre med husholdning – at holde hus med sit liv. Hvad bliver der af 
det, når jeg dør? Hvad er (blevet) vigtig for mig? Hvad fylder jeg min 
tid med?

Vi tager alle beslutninger, der har langtrækkende konsekvenser. 
Nogle gange ser vi os udsat for omstændigheder i vores liv, hvor vi 
er pressede til at tage beslutninger. Vi laver fejl og træffer forkerte 
beslutninger.

Også de mennesker, der beskrives i Bibelen, traf gode og mindre 
gode beslutninger, dog under andre forhold. Men deres beslutnin-
ger indeholder nogle typiske træk, som stadig har betydning for os. 
De oplevede, at Gud rettede på ting, for han er en barmhjertig Gud 
og har en urokkelig vilje til at frelse mennesker.

Søndag Tillid og handling 1 Mos 6,5-22
Mandag At stole på Guds frelsesvilje 1 Mos 12,1-4; Hebr 11,8-13
Tirsdag At tage fremsynede beslutninger 1 Mos 13,10-13; 18,20-33
Onsdag At lære af sine fejl 1 Mos 32,22-32; 49,29-32
Torsdag Tro – på trods af alt Hebr 11,24-29
Fredag Følg mig! Matt 6,19-20

Hovedtanke
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6. 6. ugeuge (U-)kloge beslutninger
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SØNDAG 5. FEBRUAR 2023

1 Mos 6,5-22
 

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 
 

 Refleksion
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Tillid og handling

Hvordan adskilte Noa sig fra andre omkring ham?  

Hvilken udfordring i dag kan sammenlignes med den, Noa stod 
overfor?

Forhistorien fortæller, at Israels Gud vil være hele verdens, alle 
menneskers og folkeslags Gud. Han har med skabelsen skabt en 
livsordning og et levested for alle. Men dette dejlige levested øde-
lægges ved menneskeskabt vold. Alligevel opretholder Gud sin rela-
tion til verden. Jorden, der er gennemsyret af vold, må ødelægges, 
men Guds velsignelse står ved magt i reglerne til beskyttelse af livet 
(9,5-6), i udvælgelsen af Noa og pagten med ham. Livet skal og vil 
begynde på ny.

”Noa er netop et klassisk eksempel på troens væsen: Midt i menne-
skeverdenens ubekymrede liv følger han Guds anvisninger om at 
bygge en ark til frelse fra den flod, som jorden blev dømt til at gå 
under i … Noa har troens tillid til, at frelsen står ved magt og hand-
ler efter det“ (ThHk.NT, Der Brief an die Hebräer, Berlin 1988, 228).

Klimaændringerne med deres globale konsekvenser, ødelæggelsen 
af levesteder og livsgrundlag gennem udbytning og vold samt de 
deraf følgende migrationsbevægelser åbner op for en aktuel relate-
ring til historien om Noa: Uansvarlig handlen truer livet i sin helhed. 
Og dog vidner Skriften om, at Gud har sluttet en pagt med Noa og 
hans efterkommere – hele menneskeheden. Den amoralske og for-
tabte verden skal fundamentalt fornys.

Set i lyset af den oplevede virkelighed er det svært tålmodigt at  
udholde denne tro. Men det er netop, hvad tro er. Den kan give  
fortrøstning og mod til i givet fald også at gå imod strømmen. 

Tro er ikke besserwisseri og praler ikke med argumenter, men tro  
er at holde fast i Guds løfter på trods af realiteterne.
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 1 Mos 12,1-4
Hebr 11,8-13

 Forståelse

 

 

 

 

 
 Anvendelse
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At stole på Guds frelsesvilje

Hvad var udfordringen for Abrahams tillid til Gud?

Guds hengivenhed til Abraham omfatter hele menneskeheden, for 
alle folkeslag skal velsignes i ham. Fortællingen om Abraham med 
dens omfattende beretning om folkeslagene ligger derfor i forlæn-
gelse af forhistorien. De mest betydningsfulde vidnesbyrd om Guds 
hengivenhed til Abraham findes i 1 Mos 12,1-3 og 15,1-6. ”Abram tro-
ede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed“. Bibelsk tro 
tror ikke primært på noget, men på nogen. Mennesket bliver Guds 
retfærdige partner, fordi det stoler på Gud og hans løfte. I kraft af 
den velsignede tro går Abraham en vej, hvis mål han ikke ser, og 
som lader mange spørgsmål ubesvarede. Men han knytter sig til 
den, der har givet løftet. Fællesskabet med Gud bliver hans vigtigste 
gode.

I centrum for troen står ikke vores ufuldkomne erkendelser og urok-
kelige udlægninger. Troen består primært i tilliden til og visheden 
om, at Gud fører sine børn og hele skaberværket gennem dom, død 
og opstandelse til den endelige fred samt det ubestridte og bestan-
dige fællesskab med HAM. At Gud har givet sig hen til denne verden 
i Kristus, er troens sande fundament, som ikke kan ødelægges af 
noget.

Er min tro mere optaget af læresætninger og tolkninger end af tillid 
til den, der har givet løftet om frelsen?

MANDAG 6. FEBRUAR 2023
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1 Mos 13,10-13; 
18,20-33
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At tage fremsynede beslutninger

Hvor viser det sig, at Lot tog en forkert beslutning? 

Hvad er forskellen på Lots og Abrahams grundholdning?

Abrahams og Lots familier vandrede omkring som nomader med 
deres hjorde. Hvor hurtigt de kom frem, var afhængig af græsgan-
genes frugtbarhed og de fastboendes billigelse. Disse profiterede af 
dyrenes gødning, men frygtede også den fuldstændige afgræsning. 
Kom der flere nomadegrupper på samme tid, kunne striden om 
græsgange og vandingssteder næppe undgås.

Abraham ønskede at bilægge deres indbyrdes strid. Selvom han er 
den ældste, lader han Lot vælge sit område først. Fra en høj, der by-
der på et godt overblik, vælger Lot den frugtbare slette ved Jordan-
floden. Han tager, hvad han synes, der er bedst for ham. Men med 
denne beslutning vælger han store problemer og tab af alt gods. 
Abraham derimod ser længere frem og holder sig tillidsfuldt tilbage. 
Han har lært af sine fejl og lægger sin hånd igen i Guds hånd. Igen 
modtager han løftet om, at dette land engang vil tilhøre hans efter-
kommere (14,1ff).

Ved nogle beslutninger fristes man til at leve i nuet og beslutte ud 
fra det – og ingen indvendinger imod øjeblikkets lykke! Det er vigtigt 
bevidst at leve i nuet. Lige så vigtigt er det at være fremsynet og 
afveje konsekvenserne fx ved kontrakter og i relationer. Da ingen 
kender fremtiden til fulde, træffer vi derfor også beslutninger, som 
vi senere fortryder. I sidste ende er det afgørende, om vi holder os 
til Gud.

”Håb betyder at tro og have tillid til, at der er mere, at der vil ske 
mere, at der er mere beredt for os, end vi i øjeblikket aner og ønsker 
og har fantasi til“ (Hannelore Frank, tysk forfatter).

TIRSDAG 7. FEBRUAR 2023
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1 Mos 32,22-32; 
49,29-32
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At lære af sine fejl

Hvordan forberedte Jakob sig på mødet med Esau?

Hvorfor er det gavnligt at vedkende sig personlig skyld?
 

Før Jakob vender hjem og skal møde Esau konfronteres han med sin 
gamle skyld. Guds budbringere, som han møder her (32,2), minder 
ham om drømmen under flugten ved Betel og hans bedrag.

Om natten træder Gud i den forurettede broders sted og stiller sig 
i vejen for ham. Han giver Jakob anledning til at vedkende sig sin 
skyld for at blive fri til at leve et nyt liv.

Fortvivlet kæmper Jakob for at komme hjem og for at få fornyet 
løftet om velsignelsen. Han ved, hvem han har med at gøre. Da hof-
teskålen ”gik af led“, bør man tænke på en forstuvning af leddet. Et 
slag, der får ledkuglen og -kapslen for en kort stund til at forskyde 
sig mod hinanden, forårsager betydelig skade på leddet, smerter og 
indskrænket bevægelsesevne.

Jakob halter. Det vil minde ham om: Jeg har mødt Gud, har i nåde set 
Guds ansigt og kan derfor leve videre. Nu er vejen fri. Daggryet blev 
forbundet med frelsen (Sl 46,6).

Det er svært at vedkende sig sin egen skyld. For mennesker i politik 
og samfund, der er sig deres magt bevidst, er det nærmest umuligt 
på grund af deres image. Hvor befriende er det ikke, når nogen har 
modet til at sætte ord på deres svigt. Mange belønner det med for-
ståelse og respekt. Fremtiden står åben for den, der vedkender sig 
svigt eller skyld.

”Jeg vil gerne være, som Gud vil have mig, fordi han behandler mig, 
som om jeg allerede var det“ (Hannelore Frank, tysk forfatter).

ONSDAG 8. FEBRUAR 2023
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Hebr 11,24-29
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Tro – på trods af alt

Hvilken motivation ser forfatteren til Hebræerbrevet for mange 
af Moses' beslutninger? 

Hvordan håndterer jeg uoverensstemmelsen mellem løfte og  
virkelighed?

Når udfordrende situationer står for døren, drejer det sig ”om troen 
som vished, om Guds usynlige magt og om at stole på løftet set i 
lyset af en virkelighedsoplevelse, der modsiger dette … somme tider 
i situationer med absurd håbløshed“ (ThHk.NT, Der Brief an die He-
bräer, Berlin 1988, 235).

Moses’ forældre modsætter sig Faraos befaling. I Midjan må Moses 
vente i årtier på, at timen for Guds udfrielse af sit folk er kommet, 
selv om den syntes nært forestående. Han leder sit folk, der er 
trængt af de egyptiske tropper, til havets vigende vande.

Hebræerbrevets bemærkninger om Moses’ tro har læsernes situa-
tion for øje. De lider under den fjendtlige foragt fra deres medmen-
nesker, der ikke synes om deres kristne fremmedartede adfærd. De 
udelukkes fra det sociale liv, og nogle gange mister de også deres 
ejendele. De opmuntres til at se på den guddommelige belønning til 
sidst.

Hebræerbrevet er et eksempel på de bibelske bøger, hvis forfattere 
på grund af den smertelige uoverensstemmelse mellem løfte og vir-
kelighed enten ønskede at styrke deres trosfæller (NT) eller selv led 
under denne modsætning ( Job, Salmerne, Prædikeren).

Set i lyset af den vedvarende brutalitet i verden med den deraf føl-
gende nød, som uskyldigt lidende mennesker oplever, ser det ud 
som om, der ikke er plads til en medlidende Gud. Det er den samme 
udfordring som på Bibelens tid: Tro, selv om alt taler imod det.

”Tro uden tvivl er en død tro“ (Miguel de Unamuno, spansk forfatter, 
dramatiker og filosof).

TORSDAG 9. FEBRUAR 2023



52

Matt 6,19-20
 

 Anvendelse

 
 

 Resumé

 

Egne tanker

Følg mig!

I hvilken sammenhæng fortæller Jesus os, at vi skal samle skatte 
i himlen?

Jesus inviterer dig til at følge efter, fordi ...

… den, der følger Jesus, har et varigt mål, som ikke kan tabes, nemlig 
evigt liv.

… den, der hengiver sig til en opgave eller til andre mennesker for at 
være med til at forme verden til alles bedste, fører et helligt liv i 
Jesu navn.

… den, der følger Jesus, kan opleve tilgivelse, bede om den og selv 
tilgive. Sådan stifter man fred.

… den, der følger Jesus, opmuntres af ham til stole fast på Guds vilje 
til at frelse, selv når alt taler imod det.

… den, der følger Jesus, kan betragte sit liv som en gave og nyde alt 
det smukke uden dårlig samvittighed.

Det er ikke altid nemt at holde sig målet for øje. Jesus ønsker at 
hjælpe os med at træffe kloge beslutninger, så vi til sidst kan nå 
frem til målet.

FREDAG 10. FEBRUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Har der været situationer i jeres liv, hvor I besluttede at  
genoverveje jeres værdier og prioriteter? 

Hvilken rolle spillede jeres tro i denne proces?

  Hebr 11,8-13
Hvad gør indtryk på jer, når I ser på Abrahams tro?

  1 Mos 32,24-30
Jakob må vedkende sig sin skyld, da han krydser Jabbokfloden, 
og bliver velsignet for det. Hvilke erfaringer har I haft med at ind-
rømme fortidens fejl?

  Hebr 11,24-29
Moses oplevede situationer med ”absurd håbløshed“ (se torsdag). 
Nogle af modtagerne af Brevet til Hebræerne havde det på samme 
måde. 

Hvad betyder det for jer, at mange bøger i Bibelen er et resultat af 
eller afspejler uoverensstemmelsen mellem løfte og virkelighed?

  Matt 6,19-20
Hvad rører jer ved tanken om ”skatte i himlen“? 
Hvad menes der med det, og hvordan kan vi ”samle“ dem?

Hvilke skatte på jorden burde alligevel være vigtige for os?

DIALOG TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2023


