
Enkeltsides læsninger af FEMTE MOSEBOG 

4. kvartal, 2021 – Lektion 2 – Sabbatten den 9. oktober  

Læs disse bibeltekster fra henholdsvis Femte Mosebog og Det Nye Testamente  

1. Herrens navn vil jeg forkynde, 

      giv vor Gud ære! 

      Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen, 

      alle hans veje er rette, 

      en trofast Gud uden svig, 

      retfærdig og retskaffen. 

En forkvaklet og forvildet slægt handlede ondt mod ham, 

      på grund af deres skyld er de ikke hans børn. (5 Mos 32,3-4) 

2. Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet og blev 

alle døbt til Moses i skyen og i havet og spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den 

samme åndelige drik – for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var 

Kristus. (1 Kor 10,1-4). 

Baggrund: Efter tre større taler i Femte Mosebog (1,6-4,40; 5,1-26,19+28,1-68; og 29-30 følger først 

Moses’ sang (32,1-43) og hans profetiske velsignelse af folket (33,2-29), begge i poesi. I sin sang 

bruger Moses ”klippe” som en metafor for Herren (Jahve), altså for Gud selv. Gud er som klippe en 

modsætning til andre folkeslags guder (se 33,30-31.37, se også vers 17-18). Der er ingen tvivl om., at 

Paulus kendte og henviste til denne sang. 

Drøft ud fra teksterne følgende spørgsmål: 

1. Hvilken betydning tror du, at det havde for de første kristne, at Paulus identificerede Jesus 

Kristus med klippen, altså med den Gud, der ledte Israels folk under ørkenvandringen? 

2. Gør det nogen forskel for dit og mit syn på Guds ledelse af Israel og for vores opfattelse i 

dag af den Gud, der beskrives i Det Gamle Testamente? 

 

Ekstra: læs sammen 5 Mos 1,1-5, som danner indledningen til Moses’ første tale, og hvori han 

gennemgår træk fra ørkenvandringens historie. Læg mærke til, hvorledes denne indledning er 

opbygget netop med henblik på denne tale: 

A . Stedet, hvor Moses talte – øst for Jordan (vs. 1) 
 B.  Omtalen af Kadesh-Barnea forbereder læseren på den første del af historien 

i Moses’ (vs. 2, se 1,19-2,15) 
  C. Tidspunktet, hvor Moses talte (vs. 3) 
 B’. Omtalen af kongerne Sihon og Og forbereder læseren på den andet del af 

Moses’ tale (vs. 4, se 2,24-3,7) 
A’. Stedet, hvor Moses talte – øst for Jordan (vs. 5) 

 

Overvej og drøft:  

3. Hvorfor understreges det, at dette nu var det fyrretyvende år efter udgangen af Egypten? 

4. Beretningen om Guds indgriben i historien havde enorm betydning for israelitterne. 

Hvilken betydning spiller fortidens historie for din og min tilværelse i dag? 
a. Din personlige historie? 

b. Vores fælles historie som danskere, som kristne, som adventister . . .? 

c. Betyder den noget for, hvordan du ser dig selv? For din identitet? 

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


