
Enkeltsides læsninger af FEMTE MOSEBOG 

4. kvartal, 2021 – Lektion 3 – Sabbatten den 16. oktober – Pagten 

Læs følgende bibeltekster: 

1. Da nu Herren talte til jer inde fra ilden, hørte I ordene; men I så ingen skikkelse, I hørte kun røsten. Han 

kundgjorde jer sin pagt, som han befalede jer at følge, de ti bud, og dem skrev han ned på to stentavler. 

Ved den lejlighed pålagde Herren mig at lære jer de love og retsregler, som I skal følge i det land, som I 

skal over og erobre. (5 Mos 4,12-14). 

2. Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds 
befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans 
befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det 
land, du skal ind og tage i besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader 
dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så . . . vil I blive udryddet. . . 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, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved 
ham! (5 Mod 30,15-20). 

3. Herren sagde til Abram: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. 

Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. 

      Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, 

      og den, der forbander dig, vil jeg forbande. 

      I dig skal alle jordens slægter velsignes.« (1 Mos 12,1-3) 

 

Drøft ud fra teksterne disse spørgsmål: 

1. Hvordan adskiller De Ti Bud sig fra de øvrige love og retningslinjer i Moseloven mht. 
a. Indhold og rækkevidde? 

b. Måden, hvorpå de blev givet og gengivet? 

2. Kan vi i dag lære noget af Moseloven? I bekæftende fald, uddyb hvad, hvordan og hvorfor? 

3. Kan du/I finde eksempler inden for moral og etik, hvor vi også i dag må skelne mellem 

principper, retningslinjer og detaljerede regler? Del dem med din studiegruppe. 
a. Hvis bare miner motiver er de rigtige, betyder det så noget, hvordan jeg opfører mig? 

4. Hvad menes der med ordet/begrebet ”pagt”? 
a. Hvem skal ifølge disse tekster velsignes, og hvorfor bliver de det? 

b. Lærer disse tekster, at mennesker frelses på grund af deres lydighed mod Gud? 

Baggrund: I sidste del af sin første tale i Femte Mosebog lægger Moses grunden for den vigtige 

skelnen mellem De Ti Bud (pagten = grundloven) og alle andre love og retningslinjer (4,13-14). Det 

viser sig bl.a. ved, at hans anden tale allerførst gentager og forklarer denne grundlov (kapitel 5), før 

Moses går videre med en længere redegørelse for alle andre bud (fra kapitel 6-28).  

Guds pagt med folket er en fortsættelse af hans pagt med og løfter til Abraham, Isak og Jakob, kaldt for 

”vore fædre” (jf. 5 Mos 5,3). Pagten indeholder grundlæggende tre elementer: (1) Guds løfter om 

velsignelse, (2) Retningslinjerne, folket skulle følge for at forblive i pagten, og (3) stadfæstelsen af 

pagten gennem et offer. Det sidste element blev illustreret ved ceremonierne i helligdommen, der i 

princippet pegede frem til Jesus, hvis død på korset ratificerede Guds frelses pagt. I Femte Mosebog er 

vægten på de to første af disse elementer; men offeret er forudsat, når bogen læses i sammenhæng 

med de tidligere Mosebøger. Det var Guds hensigt, at Abraham og hans efterfølgere ved at følge denne 

pagt skulle blive til velsignelse for verden og modvirke syndefaldets forbandelser. 

Find mere baggrundsmateriale til Femte Mosebog på adventist.dk/ressourcer/bibelstudium 


