
Hvad er enkeltsides læsninger af FEMTE MOSEBOG? 

• Det er en håndsrækning til dig, som leder eller er lærer/ordstyrer ved det ugentlige 

bibelstudium i Adventistkirken. 

• Det giver dig et eksempel på, hvordan du på en enkelt måde kan opsummere ugens hovedemne 

og hjælpe din gruppe i gang med en god samtale om bibelteksten. 

• Det tager udgangspunkt i to eller tre bibeltekster.  

• Det lægger ved hjælp af enkle spørgsmål op til undersøgelse af, hvad bibelteksterne siger, og 

samtale om deres betydning for os i dag. 

• Det er begrænset til en enkelt side. 

• Materialet er udarbejdet af Paul Birch Petersen. 

Den enkeltsidede bibellæsning er ikke en erstatning af det omfattende studiemateriale, som er 

udarbejdet af kirken på verdensplan. 

• Det forudsættes, at ordstyrer eller leder har forberedt sig ved at læse dette materiale igennem 

og er i stand at bruge relevante bibeltekster eller citater derfra. 

I forbindelse med læsningen af Femte Mosebog vil der blive produceret forskelligt hjælpemateriale, 

som bliver lagt på Adventistkirkens hjemmeside sammen med sabbatsskolestudierne: 

• Enkeltsides læsninger for hver sabbats gruppesamtale. Vil blive lagt på løbende. 

• Ugentlige Smagsprøver fra Femte Mosebog: videoindslag via youtube. 

• Spørgsmål til Femte Mosebog i en fil kaldt ”Noter fra Femte Mosebog”. 

o Denne fil vil blive regelmæssigt opgraderet. 

o Du kan samle og indsende specifikke spørgsmål og få korte svar lagt i denne fil. Skriv til 

paul.petersen@adventist.dk. 

• Faste filer med baggrundsmateriale, som fx 

o Femte Mosebog i Det Nye Testamente. En oversigt med korte noter til alle tekster i 

Det Nye Testamente, som citerer eller anvender tekster fra Femte Mosebog. 

o Jesus citerer fra Det Gamle Testamente. En oversigt over de tekster i de synoptiske 

evangelier (Matthæus, Markus og Lukas), hvor Jesus citerer eller henviser til Det Gamle 

Testamente. 

o Personer og steder i Femte Mosebog. En komplet liste over de mange navne i Femte 

Mosebog med en forklaring på, hvem personerne er, og hvor de forskellige geografiske 

steder er lokaliseret. 

o Seminarmateriale til Mosebøgerne. Fem sider, der giver en kort og enkel indføring i 

Mosebøgerne og hjælper med at placere Femte Mosebog i teologisk og litterær 

sammenhæng. 

• Andre mindre filer inspireret af studiet og reaktioner, skriftligt og evt. som korte videoklip, 

som fx 

o Vi hører Moses – oversigt over bogens opbygning 

o Kærlighed i Femte Mosebog 

o Betydningen af ”Ordet” i Mosebøgerne 

o Hvordan skal vi forstå alle de vanskelige love? 

o Hvad er shema?  
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Enkeltsides læsninger af FEMTE MOSEBOG 

4. kvartal, 2021 – Lektion 1 – Sabbatten den 2. oktober 

Læs følgende bibeltekster: 

1. 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. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han 

tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset, af 

egypterkongen Faraos magt. (5 Mos 7,7-8). 

 

2. 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). 

Baggrund: Femte Mosebog indeholder en række taler, som Moses holdt for Israels folk kort før 

indgangen i det lovede land. Heri genfortæller han noget af folkets historie i ørkenen siden udgangen 

af Egypten, og han gengiver også mange af de love, som Gud havde givet. Moses taler til folket som 

deres mangeårige leder og hyrde. Bogen viser os derfor nogle af de historiske begivenheder fra et 

andet perspektiv, og Moses forsøger som en god pastor at motivere folket til at følge Guds bud. Det gør 

han ved at give dybere begrundelser for lydighed. 

Drøft ud fra de to tekster fra Femte Mosebog følgende spørgsmål: 

1. Hvad var ifølge teksten Guds begrundelse for at befri Israel fra Egyptens slaveri? 

a. Hvorfor fortalte Moses folket, at de ikke var et stort folk? 

i. Var det ikke ydmygende for dem? Hvilken virkning tror du, det havde på dem? 

b. Hvordan viste Guds kærlighed sig i praksis? 

2. Hvad skal ifølge Moses være vores begrundelse for at holde Guds befalinger og love? 

a. Hvilke andre grunde kan man have til at være lydig? 

i. Hvad forskel gør det, hvad vores motivation er, bare vi gør det rigtige? 

b. Kan du/I finde eksempler fra Bibelen eller fra din erfaring, hvor menneskers 

motivation for at adlyde har været en anden, end Gud ønsker? 

3. Tænk evt. over vores begrundelser for at følge etiske normer i 

i. Vores indbyrdes menneskelige forhold, som familie og venskaber 

ii. I samfundet generelt 

b. Hvorfor overholder vi visse love og regler? 

c. Holder vi dem også, hvis vi kan komme af sted med at ignorere dem uden at blive 

opdaget? 

Ekstra: Læs og drøft indholdet af følgende tekster fra Det Nye Testamente: Matt 22,35-40 og 1 Joh 

4,19-21. 

1. Hvorfor mon farisæerne opfattede spørgsmålet til Jesus som en fælde? 

2. Hvad er forskellen på ægte kærlighed og sentimental romantik? 

Baggrund: Femte Mosebog havde stor betydning for Jesus og apostlene. Den er i evangelierne klart den bog fra 

Det Gamle Testamente, som Jesus citerer mest. De principper, bogen fremhæver, giver grundlaget for etik og 

moral også for de kristne, og Jesus citerer netop denne bog i sin afvisning af Satans fristelser i ørkenen (se Matt 

4,1-11). Den havde altså guddommelig autoritet for ham. 


