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Læs følgende bibeltekster: 

1. 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. (6) 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!«  (7) 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?  (8) Og hvor er det folk, det være sig nok så stort, der har så retfærdige love og retsregler 

som hele denne lov, jeg i dag lægger frem for jer? (5 Mos 4,5-8) 

2. Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte 

jer; for I er det mindste af alle folk. (5 Mos 7,7). 

Drøft følgende spørgsmål:  

1. Er Israels folk et stort eller et lille folk? 

a. Modsiger disse to tekster hinanden? 

2. Hvorfor tror du, at Moses motiverer, som han gør, i den første af disse tekster? 

a. Appellerer han til selviskhed og stolthed? 

3. Tænk over historien, der fulgte efter: hvordan gik det for Israel? 

a. Tiltrak de med deres livsstil og love de andre folkeslag? 

b. Virkede Moses’ appel? 

c. Var teokratiet en succes eller en fiasko? 

i. Hvorfor gik det, som det gik? 

4. Er der altid ”gevinst” i livet, blot man følger Guds lov? Er løftet om velsignelse kollektivt, altså 

givet til folket som helhed under teokratiet, eller gælder det altid for hver enkelt troende? 

a. Kan man blive syg, hvis man ikke synder? 

5. Hvordan vil du overveje disse spørgsmål ud fra Bibelens samlede budskab? 

a. Hvilke andre bibeltekster og bibelske beretninger spiller ind i denne problemstilling? 

 

Ekstra: 

6. Prøv evt. at sammenligne Israel med vores menighed i dag: 

a. Er vi et stort eller et lille folk? 

b. Hvilke kollektive velsignelser har vi modtaget? 

c. Lægger andre mærke til dem? 

d. Er vi stolte over den rolle, Gud har betroet os? 

i. Skal vi være det? 

ii. Er vi for stolte? 

e. Hvordan appellerer Gud til os (se fx Åb 3,14-21) 

i. Virker hans appel? 

 

 

 


