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GUDS EVIGE PAGT 
 
Bibelstudier for 2. kvartal 2021 er udarbejdet af arbejdsgruppen ”Arbeitskreis  
Bibelschule“ i Adventistkirkens tyske union – i overensstemmelse med de retningslin-
jer, der er givet af Generalkonferensen (den Intereuropæiske Division). Emnerne er 
de samme som i standardudgaven og præsenterer adventisternes kristne tro ud fra 
et bibelsk fundament på en tidssvarende måde. Materialet har et tydeligt europæisk 
(tysk) islæt. Det er bygget op omkring én tekst til hver dags afsnit. Teksten under-
støttes af en kort forklaring, der uddyber baggrunden for teksten, en tanke til  
fordybelse og et åbent spørgsmål til eftertanke.
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INTRODUKTION TIL 2. KVARTAL 2021

Introduktion 

Ved at blive menneske, ved sin død og opstandelse er Jesus Kristus 
blevet bindeleddet mellem det syndige menneske og den retfærdige 
Gud. Som Gud kunne han nå himlen, og som menneske nåede han 
jorden. Som Gud og menneske slog han bro over kløften mellem him-
mel og jord. For os er han broen til himlen. I ham og gennem ham er 
himmel og jord igen forbundet med hinanden.

Hvordan kan det lade sig gøre? Kristus tager vores synder på sig og 
skænker os i stedet sin retfærdighed, sådan at vi ved ham står lige så 
retfærdig over for Gud som han selv. Jesus har ophævet adskillelsen. 
På den måde bliver synden, som skiller os fra Gud, ikke tilregnet os. 
Og det gælder for alle, der tror på Jesus, og som modtager hans ret-
færdigheds gave – om de så har været mordere, ægteskabsbrydere, 
bedragere, løgnere eller tyve. Egentlig er det ubegribeligt og ikke til at 
fatte: Gaven – at kunne stå som retfærdig på trods af vores overtræ-
delser – får vi del i ved troen. Apostlen Paulus sammenfatter denne 
utrolige begivenhed med udtrykket ”retfærdighed af tro“.

Men ikke nok med det. Hvad end vi har på ”regnebrættet“, kunne 
eller kan vi indgå i en ny relation med Gud, for Jesu blod har ikke kun 
bevirket tilgivelse, men også renselse, heling og genoprettelse. Ved 
Kristus er vi blevet genfødt, og Gud har skrevet sin vilje (lov) i vores 
hjerte. Derfor behøver vi ikke længere gøre ting, der belaster vores 
eget og andre menneskers liv. Den lov, der er indskrevet i hjertet, bør, 
kan og vil præge de troendes liv. De ønsker at realisere det, som Gud 
har nedlagt i dem. Og dette ønske svarer til Guds løfte om at give 
dem kraften til dette.

Og dog sker denne forandring ikke i et vakuum. Det er heller ikke 
sådan, at Gud vilkårligt gør fornyelsens gerning i nogle mennesker og 
ikke i andre. Hvad der sker i os og ved os er afhængig af, om og i hvil-
ket omfang, vi lader ham virke i os. Gud påtvinger os ikke sin frelsende 
og transformerende nåde. Det er snarere sådan, at vi ved at reagere 
på Helligåndens arbejde kan indgå i et særligt forhold til Gud. Basis 
for dette forhold er det, som i Bibelen kaldes den ”evige pagt“. Denne 
pagt blev beseglet og bekræftet med Kristi blod.
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INTRODUKTION TIL 2. KVARTAL 2021

Dette kvartals bibelstudie beskæftiger sig med pagter, som Gud i løbet 
af årtusinder har indgået med enkelte mennesker og med Israel, og 
som alle på en eller anden måde munder ud i den ”evige pagt“. Vi vil 
se på spørgsmål som: Hvad består en pagt i? Hvilket formål har den? 
Hvorfor fandtes der i historiens løb forskellige pagter? Hvad betyder 
det at leve i den nye pagt? Hvilke forpligtelser følger der heraf? Hvil-
ken gavn har vi af løfterne i den nye pagt?

TYSKE BIBELOVERSÆTTELSER
BB = BasisBibel; EB = Elberfelder Bibel; EÜ = Einheitsübersetzung; GNB = Gute Nachricht 
Bibel; Hfa = Hoffnung für alle; NeÜ = Neue evangelist. Übersetzung; NG = Neue Genfer 
Übersetzung; NLB = Neues Leben Bibel; NZB = Neue Zürcher Bibel; SLT = Schlachter-Bi-
bel 2000; SEB = Stuttgarter Erklärungsbibel
 
ANDRE FORKORTELSER
SAT = Stuttgarter Altes Testament; WStB = Wuppertaler Studienbibel
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UGEN 28. MARTS - 3. APRIL 2021

”Gud Herren kaldte på Adam: ‘Hvor er du?’“ 1 Mos 3,9.

Mennesket, der er kaldet til at være Guds partner, ønsker uafhængig-
hed med døden til følge. Menneskets skaber og frelser giver det håb 
for fremtiden.

De første elleve kapitler i Bibelen kaldes også ”urfortællingen“. Der-
med menes ikke blot, at de her skildrede begivenheder ligger langt 
tilbage i tid, men også, at der ses tilbage på verdens begyndelse. Ur-
fortællingen giver en forklaring på livets oprindelse og hemmelighed. 
Den omhandler tilværelsens basale erfaringer og spørgsmål, altså det, 
der til alle tider er menneskets og denne verdens vilkår.

”Alle store emner og gåder mellem himmel og jord, det vil sige alle 
højder og dybder, menneskeslægtens fejltagelser og forvirringer, ita-
lesættes: fødsel og død, mand og kvinde, natur og kultur, arbejde og 
religion, skyld og lidelse, trussel og redning, fremskridt og forfald … 
Den bibelske urfortælling afdækker det hele. Idet den peger på, at alt 
eksisterende skylder Gud sin oprindelse og opretholdelse, sætter den 
alt eksisterende i en universel sammenhæng“ (Heinz Zahmt, Leben als 
ob es Gott gibt, München 1994, 17-19).

Søndag I begyndelsen 1 Mos 1,1; Hebr 11,3
Mandag ”I Guds billede skabte han det“ 1 Mos 1,26-28
Tirsdag ”I bliver som Gud“ 1 Mos 2,16.17; 3,1-5
Onsdag ”Hvor er du?“ 1 Mos 3,6-13
Torsdag Forbandelse over slangen 1 Mos 3,14-15
Fredag Øst for Paradis 1 Mos 3,16-24

Anbefalet læsning til denne uge: Første Mosebog 1-3

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge Gud søger mennesket
Første Mosebog 1-3



7

SØNDAG 28. MARTS

 1 Mos 1,1
Hebr 11,3

 Forståelse

 Anvendelse

7

”I begyndelsen“

Hvad siger de første ord i Bibelen om Gud? Hvilket gudsbillede  
tegnes her? 

Hvilken betydning har dette udsagn for mit verdenssyn og min tro?

De første ord i Bibelen giver skabelsesberetningen en overskrift, der 
sammenfatter himlen og jordens skabelse i en væsentlig sætning. 
Begrebet ”i begyndelsen“ (bereschit) er i den hebraiske bibel blevet 
til selve titlen på Bibelens første bog. Det beskriver ikke begyndelsen 
på et eller andet, men simpelt hen selve begyndelsen. Alt tog sin be-
gyndelse med Gud. Det hebraiske ord for ”at skabe“ (bara) er ikke et 
almindeligt udtryk fra håndværkerfaget. Det er udelukkende forbe-
holdt Gud og hans skabergerning. Desuden fremgår det ikke af ordet, 
hvilket materiale, noget skabes af. Gud skabte ”himmel og jord“ uden 
at være afhængig af noget allerede eksisterende. Alting stammer fra 
Guds hånd, og intet er blevet til uden ved ham.

”Skabelsesberetningen er ikke et naturvidenskabeligt dokument, der 
leverer konkrete detaljer vedrørende verdens tilblivelse. Den forsøger 
heller ikke at føre bevis for skaberværkets guddommelige oprindelse. 
Dens hensigt er at være et vidnesbyrd om troen på Gud som skaber af 
alle ting. ”I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi 
ser, ikke er blevet til af noget synligt“ (Hebr 11,3). Ethvert forsøg på 
at nærme sig Guds skabergerning ad andre veje end gennem troen er 
dermed stemplet som ukvalificeret“ (M. Dorn / R. Pöhler, Die Schöp-
fung – glauben, denken, leben, Lüneburg 2018, 14f.). 

Gud er min skaber! Hvilke videnskabelige påstande gør det svært for 
mig at tro på det? Hvad hjælper mig til at bevare troen på det?



8

1 Mos 1,26-28

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse

”I Guds billede skabte han det“

Hvilke opgaver giver Gud mennesket?

Hvad fortæller disse vers mig om mit værd, min værdighed og mit 
ansvar?

Hvori består menneskets gudsbilledlighed? I dets intelligens eller dets 
åndelige begavelse? Ud fra konteksten bliver det tydeligt, at svaret 
skal findes et andet sted. Umiddelbart efter udsagnet vedrørende 
menneskets gudsbilledlighed følger dets opgave: at herske over de 
øvrige levende væsener (sml. Sl 8). Det er derfor nærliggende at mene, 
at mennesket bliver delagtiggjort i Guds magt til at herske over ska-
berværket.

I antikken var det almindeligt at opstille statuer af herskerne i de pro-
vinser, som var blevet indtaget. Statuerne skulle repræsentere magt-
herrernes love og autoritet. Menneskets gudsbilledlighed kan tolkes på 
lignende måde: Mennesket er Guds repræsentant og kaldet til ligesom 
Gud at dyrke og vogte naturen (2,15). Dette forudsætter, at menne-
sket er i stand til at påtage sig denne opgave. At være skabt i Guds 
billede betyder altså også, at mennesket er i stand til at tænke selv-
stændigt og træffe ansvarlige valg. Mennesket er Guds partner, som 
Gud kan henvende sig til, betro opgaver og have fællesskab med.

”Ethvert menneske, der er skabt i Guds billede, er udstyret med evner, 
der er beslægtet med Skaberens: personlighed, evnen til at tænke og 
til at handle“ (Ellen White: Uddannelse, DB 1963, s. 17).

I hvor høj grad oplever jeg betegnelsen ”Guds billede“ som privile-
gium og ansvar?

MANDAG 29. MARTS
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 1 Mos 2,16-17 
1 Mos 3,1-5

 Forståelse

 Anvendelse

”I skal blive som Gud“

Hvilke friheder giver Gud mennesket? Hvor møder jeg fristelser i 
form af ”forbuden frugt“?

Da Gud udstedte et forbud mod at spise af træet til kundskab om 
godt og ondt, var det ikke en despots tilfældige ordre med det ene 
formål at teste menneskets lydighed. Indsigten i godt og ondt – hvad 
der er gavnligt, og hvad der er skadeligt i livet – hører Gud til. At spise 
af træet er altså et udtryk for, at mennesket ophøjer sig selv til Gud 
(3,5.22) og bliver ”autonom“ – autos (selv) og nomos (lov), – det vil 
sige mennesket bliver sin egen lov/bliver sig selv en lov. 

Gud lod Adam og Eva råde over hele skaberværket. Friheden var ude-
lukkende ”begrænset“ af, at de ikke skulle gøre sig Gud lig. Og dog 
var det netop dette, der blev menneskets ursynd.

”Da menneskene er skabt til at have et tillidsfuldt forhold til Skaberen, 
skaberværket og hinanden, har de mulighed for at træffe frie valg. 
Tillid forudsætter nemlig friheden til selv at vælge … Med muligheden 
for at træffe selvstændige beslutninger følger også ansvaret for konse-
kvenserne“ (M. Dorn / R. Pöhler, Die Schöpfung – glauben, denken, 
leben, Lüneburg 2018, 50).

Det hører til det at være menneske, at man funderer over, hvad der 
er godt og ondt. Hvad er kilden til de værdier, som jeg lever efter? I 
hvor høj grad har jeg brug for Gud for at kunne vide, hvad der i bund 
og grund er godt og ondt? Bærer min daglige adfærd præg af, at jeg 
handler derefter?

TIRSDAG 30. MARTS
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1 Mos 3,6-13
 
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

”Hvor er du?“

Hvad er Guds reaktion på menneskets svigt?  
Hvordan reagerer Adam og Eva på Gud? 

Hvorfor er det dejligt at blive fundet af Gud?

Slangen lover menneskene et væld af nye muligheder. I virkeligheden 
ender de i armod og nød. De mister tilliden til Guds godhed og den 
trygge relation til deres skaber. Den nye indsigt, som menneskene 
forventede at få, viste sig at være en viden om egen utilstrækkelighed 
og svaghed. Den belaster ikke blot deres indbyrdes forhold (skam, 
skyldfølelse, ansvarsforflygtigelse), men den værste konsekvens ses i 
forholdet til Gud (angst, manglende åbenhed, skyldbevidsthed, ret-
færdighedstrang). 

Som en kærlig far, der opdager, at hans barn er ved at begå en dum-
hed, opsøger Gud mennesket og ønsker dialogen med det. Han søger 
mennesket for at hjælpe det og for at redde det ud af dets skyld, 
fortvivlelse, skam, angst og håbløshed. Han opsøger det ikke for at 
straffe det med døden, men for at det skal erfare hans nåde.

Mange kristne lever i angst for Gud og hans straf. Hvis de kommer ud 
for lidelse, spørger de sig selv: ”Hvad er det, jeg skal straffes for?“

Hvordan kan det være, at mennesker har gjort den kærlige skaber til 
en dommer, man skal være bange for? Hvilke ord i Skriften styrker min 
tillid til, at jeg er i sikkerhed hos ham på trods af mine mangler og be-
grænsninger? Hvad hindrer mig i at stole på dette løfte?

ONSDAG 31. MARTS
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1 Mos 3,14-15

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
 

Slangen forbandes

Hvilket forhold er der mellem kvindens og slangens sæd? 
Hvad er den dybere mening med dette billede?

Slangens forbandelse er, ligesom de øvrige konsekvenser (v. 16-19), 
et udtryk for de negative følger, som syndefaldet havde på hele ska-
berværket. Deri ligger en dyb sandhed: ”Den fundamentalt ødelagte 
relation mellem Gud og mennesker har også betydelig indflydelse på 
skaberværket og menneskers indbyrdes forhold (v. 16!). 

I v. 15 er der tale om gensidigt fjendskab mellem mennesket og slan-
gen. Da det hebraiske ord for afkom står i ental (sæd=afkom), så er 
den kristne fortolkning heri allerede tidligt et tegn på, at det onde ville 
blive overvundet af Evas efterkommer, Jesus“ (SEB 13).

”Når slangen får knust hovedet, så er det dens endeligt. Da nu Kristus 
har knust slangens, Djævelens, hoved, har Djævelen mistet sin magt 
og styrke. Han er ganske vist stadig en djævel hos os, og verden er 
stadig verden. Men Djævelen har dog fået knust hovedet, og Kristus 
har ødelagt hans dødsrige, syndens og Helvedes rige, og frataget ham 
sin magt“ (Luther Deutsch, Band 8; Die Predigten, 172).

Hvad betyder det for mig, at Satan er en overvundet fjende? Hvordan 
tager jeg del i Jesu sejr over det onde?

TORSDAG 1. APRIL
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1 Mos 3,16-24

Egne tanker

Øst for Paradis

I hvilket omfang har relationen mellem mand og kvinde ændret sig 
efter syndefaldet? 

Hvordan viser det sig i mit liv og i mine omgivelser?

V. 16-19 skildrer syndefaldets følger, der både vedrører de to første 
mennesker og deres efterkommere. Kvinden oplever smerte i forbin-
delse med fødslen, men hun får lov til at skænke børn liv. Mandens 
arbejde er møjsommeligt, men det er stadig hans opgave at leve i 
skaberværket og med omhu drage omsorg for det. Menneskenes liv er 
forgængeligt, men de har mulighed for at give det indhold og give det 
videre. Gud lader ikke skaberværket i stikken, men giver nyt håb.

FREDAG 2. APRIL
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Spørgsmål til drøftelse

Goethe skriver i et digt: ”Mennesket bør være ædelt, hjælpsomt og 
godt. For det er det, der adskiller det fra alle øvrige levende væsener, 
som vi kender.“ Forfatteren Gottfried Benn derimod siger nok så sar-
kastisk: ”Kronen på skaberværket, svinet, mennesket.“ 

Hvad tænker I om disse to udsagn?

  Mos 1,26-28; 2,15
Hvori består menneskets gudsbilledlighed?

Hvad vil det sige, at Gud har skabt os som skabende og ansvarlige 
personer? 

  1 Mos 3,1-5
Hvilken list benytter slangen sig af?  
Hvordan bruger den Guds ord?

Hvordan ville I beskrive ”ursyndens“ væsen?

I hvilke aktuelle udfordringer viser denne ”ursynd“ sig igen og igen? 

  1 Mos 3,6-10
Hvilke følger efter syndefaldet er den største belastning for jer?

Hvad gør indtryk på jer i forhold til Guds reaktion?

Hvordan ville I hjælpe et menneske, der er bange for Gud?

Hvilke tegn på håb bliver tydelige i den måde, Gud reagerer på i 
menneskets fald?

DIALOG TIL SABBATTEN 3. APRIL
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UGEN 4.-10. APRIL 2021

”Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, 
ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig“ 2 Mos 19,5.

Gud indgår pagter med mennesker. Det vil sige, at han vil have fælles-
skab og indgå i tætte relationer med dem.

En kvie, en ged, en vædder, duer, rovfugle, tung søvn, rædsel og 
mørke. Dyr halveres og lægges på jorden. Derefter bevæger nogen 
sig frem mellem kødstykkerne … Sådan et ritual i forbindelse med 
at indgå en pagt mellem to parter findes i historien om Abram. Det 
udtrykker, at den, der færdes frem mellem kødstykkerne, på en særlig 
måde har forpligtet sig overfor den anden part. Man kunne næste 
sige, at vedkommende har underkastet sig denne. Skulle pagten ikke 
blive overholdt, skulle vedkommende ende ligesom dyrene på jorden 
(sml. Jer 34). Det specielle i historien om Abram er dog, at Gud selv 
som en flammende fakkel er den, der går frem mellem de overskårne 
dyr (1 Mos 15,7-18).

Hvad er det for en Gud, der indgår en pagt på den måde? Dette 
spørgsmål skal i denne uge stå som baggrund, når der bliver givet en 
introduktion og et overblik over Guds pagter i Det Gamle Testamente.

Søndag Pagtsguden 1 Mos 9,9; Es 54,10
Mandag Pagten med Noa 1 Mos 6,17-18; 9,8-17
Tirsdag Pagten med Abram 1 Mos 12,1-3; 15,7-18
Onsdag Pagten med Israel 2 Mos 6,1-8; 19,5-6
Torsdag Den nye pagt Jer 31,31-33
Fredag ”Alting nyt“ 5 Mos 6,5; 3 Mos 19,18

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

2. 2. ugeuge Pagten i Det Gamle  
Testamente
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SØNDAG 4. APRIL

 1 Mos 9,9
Es 54,10

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

15

Pagtsguden

Hvilken af Guds egenskaber er knyttet til indgåelsen af pagten?

Hvilken betydning har det for mit gudsbillede, at Gud også søger 
dem, der bryder hans pagt?

Det med ”pagt“ oversatte hebraiske ord ְב ּ -er et nøglebe (bĕrîth) תיִר
greb i Det Gamle Testamente. Det forekommer mere en 280 gange. 
Den nøjagtige oprindelse ligger ikke helt klart, men betydningen kan 
erkendes af den måde, hvordan Bibelen anvender begrebet. Den be-
tegner af og til indgåelse af pagter mellem grupper af mennesker (fx 1 
Mos 21,27; 26,28). Dog findes pagtsforhold hyppigere beskrevet mel-
lem Gud og mennesker, hvor det for eksempel anvendes i Guds aftale 
med Noa, Abraham, Moses, David og ligeledes i den nye pagt. Når 
Gud indgår en pagt, gør han det muligt at oprette en relation mellem 
sig selv og mennesket.

For det meste indeholder en pagt både løfter og krav. Også i pagten, 
som Gud indgår med os, ligger der tilsagn og forventninger. I hvilke 
situationer holder vi af at huske på løfterne og i hvilke på forpligtel-
serne? Guds tilsagn kan ikke kun give trøst i vanskelige tider, men 
giver også kraft og styrker livsglæden i gode tider.

Pagten, som Gud indgår med os, kan ikke ophæves af overtrædelser, 
så længe vi vender tilbage til Kristus.

Oplever jeg Guds retningslinjer mere som indskrænkning eller som 
hjælp i mit liv?



16

1 Mos 6,17-18;
9,8-17

 Forståelse

 Anvendelse
 

 

 Refleksion

Pagten med Noa

Hvem hører til parterne i pagten, og hvad finder vi ud af om Gud i 
pagtstegnet?

Hvilke ”regnbuer“ findes i mit liv, som kan minde mig om Guds  
løfter? 

Gud har truffet en radikal afgørelse: at udslukke menneskeheden, 
hvis ondskab rakte til himlen, med en gevaldig verdensomspændende 
flod. I syndflodens dom er dog først og fremmest nåden tydelig. Noa 
og hans familie reddes. Gud planlægger en ny begyndelse med dem. 
Denne nådige gave – den universelle pagt med menneskeheden efter 
syndfloden – besegles med en farveprægtig bue. Regnbuen symboli-
serer løftet om, at der aldrig mere vil komme en ny syndflod.

Det bemærkelsesværdige ved indgåelse af pagten med Noa er, at 
Gud stiller betingelser og retningslinjer til sig selv (9,11-16) og ikke 
sin(e) partner(e). Hvor usædvanligt er ikke det lige! På trods af visse 
påstande om det modsatte har vi i Det Gamle Testamente at gøre 
med en empatisk Gud, der ovenikøbet beskrives som så menneskelig, 
at han igen og igen lader sig selv minde om sin pagt (”vil jeg se den 
[regnbuen] og huske…“ 9,16).

Det er desuden af betydning, at pagten ikke kun gælder for menne-
skene, men for ”alle levende væsener“. De indgår også i pagten med 
Noa.

På trods af Guds løfter ser vi i dag ofte tragiske flodkatastrofer, som 
koster mange menneskeliv. Hvordan ser jeg på dette, og hvad kan 
styrke min tro på, at Gud til sidst vil bringe ”fred på jord“?

MANDAG 5. APRIL
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1 Mos 12,1-3;
15,7-18

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

 

Pagten med Abram

Hvordan vender Gud Abrams liv på hovedet?

Hvordan vil jeg mon reagere på et så vidtrækkende krav fra Gud?

Gud byder en 75-årig at efterlade alting og ene og alene på baggrund 
af et løfte at flytte til et ukendt land. For at begribe, hvad det bety-
der, må man vide, at hjem, familie og slægt var rammerne om det 
orientalske menneskes liv. At skulle opgive dette betød at give afkald 
på alt det vante og det, som man var fortrolig med, samt slægtens 
beskyttelse og den sikkerhed, som det indebar. Selvom Abram ved alt 
dette, adlyder han uden indvendinger – og velsignes i rigt mål. Ja mere 
endnu – i ham ”skal alle jordens slægter velsignes“ (12,3).

Af Galaterbrevet kan vi se, at dette løfte rakte langt udover Abram 
som person og alle hans kødelige efterkommere, og i hele sin fylde 
fuldendtes gennem Jesus Kristus. På denne måde indgår vi også i  
pagten med Abraham (Gal 3,7-9.29).

Hvordan reagerer jeg, når jeg mærker kaldet til noget, som jeg hver-
ken forstår fuldt ud, eller hvis konsekvenser jeg ikke kan overskue? 
Hvornår synes jeg, at det er vanskeligt eller let at have tillid til Gud.

TIRSDAG 6. APRIL
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2 Mos 6,1-8;
19,5-6

 
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

Pagten med Israel

Hvilken grund ser Gud til at hjælpe Israel?

Hvad betyder det at være et ”helligt folk“?

Ingen anden mellemøstlig fortælling fra oldtiden kender en Gud, der 
har indgået en pagt med sit folk. Israel er således en undtagelse. Hvor-
for Gud netop udvalgte Abraham og Israel, forbliver en gåde. Pagten 
med Israel var i hvert fald en nådens pagt, for dens indgåelse var ikke 
foranlediget af nogen menneskelige gerninger. Men selvom Gud ud-
valgte sit folk af ren nåde, er opretholdelsen af pagtsforholdet knyttet 
til betingelser: Israel skal adlyde Guds stemme.

Det hebraiske ord for ”ejendom“ ָלֻגְס ּ  udtrykker ikke blot (segullah) ה
det at eje noget, men noget særdeles kostbart – en skat. Heri viser 
Gud sin store kærlighed til folket, som han værdsætter særdeles højt.

Som præsten var mellemmand mellem Gud og menneskene, skulle 
Israel formidle erkendelse og frelse til de andre folkeslag. Denne tjene-
ste skulle folket yde for den himmelske konge, og kongens væsen og 
ånd skulle præge dem i dybden af deres væsen og adfærd.

”Her er rækkefølgen bemærkelsesværdig: Først frelser Gud Israel, så 
giver han dem sin lov, som de skal holde. Den samme rækkefølge gæl-
der også for evangeliet. Først frelser Kristus os fra synden (Joh 1,29; 
1 Kor 15,3; Gal 1,4), så udlever han sin lov i os (Gal 2,20; Rom 4,25; 1 
Pet 2,24)“ (ABC I, 602). Gud er hellig, kalder Israel ud, helliger det og 
gør det til et redskab for andre folkeslag. Hvordan kan jeg blive til et 
redskab for andres frelse?

ONSDAG 7. APRIL
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Jer 31,31-34

 
 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Den nye pagt

Hvad er anderledes ved den ”nye“ pagt i forhold til den forrige?

Hvordan udtrykker loven, der er "indskrevet i hjertet“, sig?

Her bliver den nye pagt for første gang nævnt i Det Gamle Testa-
mente. Ifølge sammenhængen handler det her om Israels tilbageven-
den efter eksilet. Gud taler om velsignelserne, som han vil give Israel. 
Ligesom tidligere er det igen Gud, der indgår pagten, som han ved sin 
nåde holder. Med lignende ord som ved pagten med Abraham siger 
han, at han vil være Israels Gud, og at Abrahams efterkommere skal 
være hans folk. Denne pagt er ikke blot en juridisk overenskomst. Den 
er mere end det: Gud indvirker på hjertet og forandrer det. Gud vil 
indgå et tæt forhold med dem, der tror på ham. Han vil velsigne dem 
og tilgive dem deres overtrædelser.

Ligesom allerede i den gamle pagt kan der i forkyndelsen af den nye 
pagt erkendes to vigtige elementer: nåde og lydighed. Gud tilgiver 
overtrædelserne og indgår i en relation med menneskene. Som svar på 
hans frelsende nåde skal vi høre på ham, lytte til hans ord og adlyde 
ham.

Det er interessant, at der her for ordet ”kende“ er anvendt det hebrai-
ske jadah, som også anvendes ved elskovsforholdet i ægteskabet (fx 1 
Mos 4,1 (1931): ”Adam kendte [lå med (1992)] sin hustru Eva“). Gud 
vil være som en brudgom for sin brud.

Hvad betyder det, at Gud ønsker at knytte eller har knyttet sig til mig 
som i et ægteskab?

TORSDAG 8. APRIL
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5 Mos 6,5
3 Mos 19,18

 Resumé

Egne tanker

”Alting nyt“

Nogle mener, at det i Det Gamle Testamente først og fremmest hand-
lede om love og gerninger og i Det Nye Testamente derimod om kær-
lighed og nåde. Af og til konstrueres ovenikøbet en modsætning mel-
lem den gammeltestamentlige Gud og den nytestamentlige Kristus. 
Det er en kortsigtet opfattelse. I begge testamenter henvender Gud 
sig til menneskene i kærlighed. Han håber på, at den gengældes ved 
at blive adlydt (Joh 14,15). Derfor kalder Jesus kærlighedens dobbelte 
bud for lovens opfyldelse (Matt 22,34-40).

Der findes en væsentlig forskel mellem den gamle og nye pagt: Jesu 
komme til denne jord har forandret perspektivet. Det gamle bud blev 
ved Jesu eksempel til det ”nye“ bud (Joh 13,34).

”Jesus som forenende mellemmand i Guds pagt med menneskeheden 
og hans alt omvæltende komme gjorde alt, hvad der kom før, 'gam-
melt' og alt, hvad der fulgte med og efter ham, til 'nyt'“ (Skip Mac-
Carty, In Granite or Ingrained, Berrien Springs 2007, 72).

Ved overtrædelsen forstyrredes menneskenes forbindelse til Gud ef-
tertrykkeligt. Men Gud indgik gang på gang kærlighedsforholdet med 
dem på ny, idet han knyttede sig til dem. Gennem løfter og nådeger-
ninger inviterer han os ind i nådens pagt.

FREDAG 9. APRIL
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1
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3

 

4

Spørgsmål til drøftelse

Hvor vigtige er kontrakter for jer? Hvori ligger fordelene? 
Hvor ligger der farer?

  1 Mos 9,8-17
Hvad betyder det, at pagten med Noa også gælder for hans efter-
kommere og endda for dyrene? 

Hvad vil teksten udtrykke, når den taler om, at Gud sætter et tegn, 
som skal minde ham om hans løfte? 

Hvordan adskiller en almindelige kontrakt sig fra pagten med Noa? 

  1 Mos 12,1-3; 15,18
En opgave og et løfte. Hvilke dele består løftet af? 

Hvordan viser opfyldelsen sig i tilbageblikket eller ved at rette  
blikket fremad? 

Kan disse ord også anvendes på den kristne menighed eller den  
enkelte troende? Begrund din mening.

  Jer 31,31-34 og Joh 17,3
Hvad menes der med at ”kende Gud“? Hvordan kan jeg mærke,  
at Guds lov er indskrevet i mit hjerte? 

Hvorfor er pagtens personlige relationsaspekt så vigtig?

Gud har igen og igen fornyet pagten på trods af menneskenes  
utroskab. Hvilken virkning har det gudsbillede, som tegnes heri,  
på jeres personlige liv?

DIALOG TIL SABBATTEN 10. APRIL
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UGEN 11.-17. APRIL 2021   

”Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som 
kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt 
levende, sådan som jeg nu har gjort“ 1 Mos 8,21.

Gud har én gang for alle besluttet sig for at være barmhjertig – uaf-
hængigt af menneskenes adfærd.

På spørgsmålet om, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i mor-
gen, skal Luther have sagt: ”Jeg ville plante et æbletræ i dag.“ (Der 
findes ingen dokumentation for, at denne sætning er autentisk). For 
nogle år siden tog Hoimar von Ditfurth denne sætning op og kaldte 
en af sine bøger: ”Altså lad os plante et æbletræ – tiden er inde.“ Er ti-
den virkelig kommet? Mange, der lever i dag, synes at bekræfte dette. 
Der fornemmes en udbredt følelse af apokalypse. Problemerne bliver 
ganske vist ofte fortrængt, fordi der ikke synes at være nogen løsning 
i sigte.

Menneskene på Noas tid havde oplevet en vældig apokalypse. Volden 
havde taget overhånd og banet vejen for deres eget endeligt. Gud 
havde grebet ind. Men det var ikke det sidste ord fra ham … Fra nu 
af ville han aldrig mere tilintetgøre menneskeheden ved hjælp af en 
syndflod. Gud har endda forpligtet sig til dette ved hjælp af en pagt.

Søndag Dommen er afsagt  1 Mos 6,5-7
Mandag Nåde for Noa 1 Mos 6,8.9.18
Tirsdag Redning i arken 1 Mos 7,16.17.22.23; 8,1-3
Onsdag Aldrig mere en syndflod 1 Mos 8,20-22
Torsdag Pagtslutningen 1 Mos 9,8-11
Fredag Pagtstegnet 1 Mos 9,12-7

Anbefalet læsning til denne uge: 1 Mos 6-9

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

3. 3. ugeuge Guds pagt med Noa
Første Mosebog 6-9
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SØNDAG 11. APRIL

 1 Mos 6,5-7

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

23

Dommen er afsagt

Hvordan bedømmer Gud menneskeheden?

Hvilke konsekvenser får det?

”Jerusalem Bible“ (Dartons oversættelse fra 1966) oversætter v. 5 
således: ”Da Jahve så, at ondskaben hos menneskene var stor, og at 
deres hjertes tankespind udelukkende og uden ophør kredsede om det 
onde…“ Gud konstaterede, at menneskenes ondskab ikke blot var en 
kendsgerning på syndflodens tid, men at ”alt tankespind udelukkende 
og uden ophør“ var ondt. Mere radikalt kan menneskelig ondskab 
ikke beskrives. Det var ikke alene menneskenes gerninger, der var 
onde, men det var frem for alt deres tanker. ”Jerusalem Bible“ antyder 
også, at mennesket ikke blot var ondt, men endda viste sin vilje til at 
være det. 

Der syntes ikke at være nogen bedring i vente. De degenererede men-
nesker, der oprindeligt var skabt ”såre godt“, er blevet en vedvarende 
krænkelse for Skaberen. Derfor forekommer Guds beslutning om at 
tilintetgøre sit eget skaberværk konsekvent.

”I mange religioner er skabelsesberetninger forbundet med oversvøm-
melser: De selvsamme guder, som har skabt jorden og menneskene, 
udrydder dem også af egen fri vilje. Denne forestilling har dybere rød-
der end blot historiske erfaringer med katastrofer i form af oversvøm-
melser og tørke. Den bygger på en forudanelse om, at verdens under-
gang er en reel mulighed, som ikke blot gælder det enkelte menneske, 
men hele jorden og menneskeheden: ligesom skaberværket dannedes 
som en helhed, vil det også forgå i sin helhed“ (Heinz Zahrnt: Leben – 
als ob es Gott gibt. München 1992, 74).

Hvordan har jeg det med, at mennesker tilføjer hinanden så meget 
ondt?
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 1 Mos 6,8.9.18

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Nåde for Noa

Hvorfor blev Noa reddet?

Hvad betyder det at være ”retfærdig“ og ”udadlelig“?

Efter Guds beslutning om at tilintetgøre alt levende, konstateres det i 
v. 8, at ”Noa fandt nåde for Herrens øjne“. Indtil da kendte man ikke 
andet til Noa end hans navn. At han netop nævnes her, leder tankerne 
hen på, at årsagen til, at Noa reddes og bevares, ikke skal findes hos 
ham selv, men udelukkende i Guds nåde. 

Alligevel slås det i v. 9 fast, at Noa var en ”retfærdig mand“. Det he-
braiske ord (saddiq), som Luther oversætter med ”from“, oversættes 
oftest med ”at være retfærdig“. I Det Gamle Testamente er det ikke 
først og fremmest et udtryk for en moralsk kvalitet (som vi er vant 
til i vores kultur). Det betyder snarere at holde fast i en relation (sml. 
1 Mos 38,14-26). Det vil sige, at Noa levede (vandrede) i en levende 
relation til Gud.

Noas redning er bemærkelsesværdig. Hørte han ikke også til den men-
neskeslægt, som Gud omtaler som helt igennem ond? Må man derfor 
ikke også forvente det samme af Noas efterkommere? Selv hvis Noa 
i sit liv med Gud eventuelt adskilte sig fra sine samtidige, kunne han 
dog ikke gøre krav på frelse. Den var ikke et resultat af egen fortjene-
ste, men af Guds nåde.

Udover at sikre menneskehedens fortsatte eksistens udviser Gud 
også barmhjertighed mod det øvrige skaberværk, som han ikke ville 
udslette som følge af, at menneskene havde syndet. Her gælder det 
samme som efter syndefaldet: Det er ikke dommen, men frelsen, der 
får det sidste ord. 

Hvorfor er fortjeneste ikke en forudsætning for nåden? 
”Vi er ikke bedre, men vi er bedre stillet.“ Hvordan skal det forstås?

MANDAG 12. APRIL
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1 Mos 7,16-17. 
22-23; 8,1-3

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Redning i arken

Hvor omfattende var syndfloden?

Hvilke aktuelle begivenheder kan sammenlignes med Noas erfaring?

Syndfloden omtales som en verdensomspændende begivenhed. Alle 
dyr på landjorden samt hele menneskeheden blev udslettet (ordret: 
”fejet bort“). En tragedie, som er vanskelig at sætte ord på. Vi får dog 
en ret nøgtern fremstilling af denne katastrofe, for det er ikke menin-
gen at udpensle alle grufulde detaljer. Man bør derimod med ærefrygt 
tage til efterretning, at Gud gør alvor af sine planer.

Det gælder også for Noas redning. Han og hans familie samt dyrene i 
arken er de eneste, der overlever. På trods af, at alle levende væsener 
på landjorden er blevet udslettet, eksisterer Guds skaberværk fortsat. 
Arken må have danset rundt på det dødsensfarlige hav som en nødde-
skal. Men i dens indre holdt Gud liv i frøene til det nye, spirende liv på 
jorden.

Selv om den egentlige syndflod ”kun“ varede i 40 dage, var arkens 
passagerer nødt til at blive om bord i meget længere tid. Den normale 
hverdag var sat ud af kraft. Hvilke fysiske og psykiske konsekvenser en 
sådan karantæne eller et sådant udgangsforbud kan have, har mange 
af os erfaret siden sidste forår. I forbindelse med COVID-19 har smit-
tede patienter været i selvisolation, såvel i vores land som over hele 
kloden, og mistanke om smitte har ført til karantæne. 

Begrebet karantæne stammer fra det 14. århundrede og betegner de 
40 dage (quarantina, oprindeligt: quaranta giorni), hvor Venedig lod 
skibe med mistanke om pest ligge uden for havnen (da.wikipedia.org/
wiki/Karantæne). I beretningen om Noa medførte skibet ikke en fare, 
men tværtimod redning. 

Hvordan havde/har jeg det med den indskrænkede bevægelsesfrihed? 
Hvad har jeg personligt lært i løbet af denne periode?

TIRSDAG 13. APRIL
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1 Mos 8,20-22
 
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

Aldrig mere en syndflod

Hvordan begrunder Gud sin beslutning om aldrig mere at udrydde 
livet på jorden?

”Så længe jorden står…“ – hvorfor giver det mig grund til håb?

På samme måde som med en generalamnesti sætter Gud den forban-
delse, der førte til tilintetgørelse, ud af kraft og garanterer fremover 
livet på jorden (v. 21). Den paradoksale begrundelse for dette løfte er 
overraskende. Situationen er den samme efter syndfloden, som den 
var inden (6,5): Mennesket er uhelbredeligt ondt. Både dom og fri-
kendelse begrundes med dette. På trods af, at mennesket blev reddet 
ud af katastrofen, har det ikke ændret sig. Det er, som det altid har 
været. Set i lyset af en sådan uforbederlighed findes der kun to måder 
at reagere på: enten uigenkaldelig udslettelse eller betingelsesløs nåde. 
Gud vælger det sidste og beslutter sig for én gang for alle at udvise 
barmhjertighed.

Mennesket er og har altid været et håbløst tilfælde – det indstiller Gud 
sig på. I stedet for gang på gang at lade mennesker drukne i gentagne 
syndfloder vil han udvise tålmodighed med dem. Han holder dem ud, 
så de ikke fortabes. Da de er og bliver syndere, er dette den eneste 
måde, de kan overleve på (ifølge Heinz Zahrnt: Leben – als ob es Gott 
gibt. München 1992, 80).

Guds trofasthed over for skaberværket danner grundlaget for verdens-
historien. Den viser sig i naturens rytme (v. 22). Mens menneskehe-
dens historie gang på gang ender i kaos, følger naturen ufortrødent 
sin gudgivne orden. Huse kan segne og brænde under en bomberegn 
– i haven spirer blomsterne, og fuglene synger. Naturen har ”sit eget 
liv“. Mennesket kan ganske vist gribe forstyrrende ind og dermed 
ødelægge sig selv, men naturen lever videre under Guds beskyttende 
skabermagt. Jorden tilpasser sig efter dagens og årets rytme (sml. 
samme, 81).

Hvor er jeg selv med til at forstyrre og ødelægge? Hvordan kan jeg 
medvirke til at værne om og sætte et positivt præg på verden omkring 
mig?

ONSDAG 14. APRIL
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1 Mos 9,8-11

 

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Pagtslutningen

Hvem gælder pagten?

Hvad betyder det, at hele skaberværket er en del af den – helt op  
til i dag?

Som tegn på, at Gud mener det alvorligt, når han siger, han vil skåne 
verden, slutter han en pagt med Noa og hele den levende skabning. 
Når Bibelen taler om ”pagten“, menes der for det meste en aftale, en 
alliance mellem to eller flere parter. Når Gud slutter en pagt med no-
gen (fx med Abraham og Israel), så er det til fordel for den svage part. 
Alligevel er der betingelser, mennesket skal overholde.

Dette gælder dog ikke for pagten med Noa og den øvrige skabning. 
Det usædvanlige ved denne aftale er, at Gud pålægger sig selv en 
forpligtelse uanset menneskets gøren og laden. Derfor kan denne 
ordning kaldes ”en evig pagt“ (v. 12). Den indebærer løftet om, at der 
aldrig mere vil komme en syndflod, der udsletter menneskeheden.

”For han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne 
over retfærdige og uretfærdige“ (Matt 5,45). Dette kan være en ud-
fordring for nogle troende, for tit deles mennesker op i de gode og de 
onde, hvor man naturligvis selv synes, man hører til de gode. Men så 
enkelt er det ikke.

Fordi Gud lader sin sol stå op over både gode og onde, får jeg lov til at 
leve og bør også indrømme andre retten til det.

TORSDAG 15. APRIL
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1 Mos 9,12-17

 Resumé

Egne tanker

Pagtstegnet

Hvad skulle regnbuen minde om?

”Regnbuen som naturligt, fysisk fænomen var et hensigtsmæssigt 
symbol på Guds løfte om aldrig mere at ødelægge verden ved hjælp 
af en syndflod. Da jordens klimatiske forhold efter syndfloden var 
totalt forandrede, og duggen, der de fleste steder på kloden så vel-
signet havde fugtet jorden, måtte vige for regn, blev det nødvendigt 
at dulme menneskers frygt, hver gang det begyndte at regne. Det 
åndeligt inspirerede menneske ser i naturfænomener Guds åbenbaring 
af sig selv (se Rom 1,20). Således er regnbuen for den troende et bevis 
på, at regn vil bringe velsignelse og ikke ødelæggelse“ (iflg. Adventist 
Bible Commentary).

Da Gud ved, hvor fortabt mennesket er i sin selvoptagethed, forpligter 
han sig efter syndfloden til at holde skabningen i live uden nogen som 
helst betingelser. Tegnet, der skal minde om denne pagt, er regnbuen.

FREDAG 16. APRIL
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Spørgsmål til drøftelse

Hvordan reagerer I, når noget mislykkes fuldstændigt for jer?

  1 Mos 6,5-8
Hvordan kan man se, at skaberværkets udvikling ”gik Gud på“, og  
at han hverken distancerede sig fra det eller reagerede hjerteløst? 

  1 Mos 8,20-22
Hvordan bedømmer Gud mennesket efter syndfloden? 
Hvilke konsekvenser drager han heraf? 
Hvilke egenskaber hos Gud bliver dermed tydelige?

  1 Mos 9,12-17
Hvad er beviset på, at Gud stadig står ved sit løfte om at bevare  
livet på jorden?  
Hvilke konsekvenser har det for os?

Vi lever af Guds nåde. Hvor og hvordan kommer det til udtryk i  
hverdagen?

Hvordan kan vi bidrage til, at vores naboer og venner oplever  
Guds nåde i deres liv?
 

DIALOG TIL SABBATTEN 17. APRIL
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UGEN 18.-24. APRIL 2021

”Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter 
slægt, en evig pagt: Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud“  
1 Mos 17,7.

Gud modvirker den stærkt tiltagende synd og vold med sin velsig-
nelse. Ligesom hele menneskeheden blev påvirket af forbandelsen, så 
skal nu velsignelsen nå ud til hele menneskeheden. Abraham får lov til 
at være mellemmand.

Vi kan nok huske, hvordan det var, når vi som børn blev syge og mor 
eller far bekymret lagde deres hånd på panden – eller hvordan vi må-
ske senere selv sad hos vores syge barn. Almindeligvis udviser forældre 
bekymring og omsorg for deres børn, og ønsker, at de snart må blive 
raske!

I overført betydning sad en omsorgsfuld Gud bekymret ved ver-
dens sygeleje, da uretfærdighed og vold igen tog til efter syndfloden. 
På det åndelige plan længtes han efter at helbrede den af synd lidende 
menneskehed. Derfor kaldte han Abram. Gennem denne trofaste tje-
ner ville han skabe sig et folk, for hvem han kunne åbenbare sig, og 
som han kunne betro budskabet om frelsen. Men først og fremmest 
skulle der af dette folk fremstå én, der skulle være helt anderledes og 
skulle skaffe verden fred: Jesus af Nazaret, verdens frelser.
 
I denne uge vil vi beskæftige os med Guds pagtsløfter til Abram og 
overveje, hvad løfterne fortæller os om Gud og hans forhold til men-
neskene.

Søndag Jahves pagt med Abraham 1 Mos 15,1-7
Mandag El Shaddaj – den almægtige Gud 1 Mos 17,1-8
Tirsdag Pagtsslutningens tre trin 1 Mos 12, 1-4;  
   15,7-18; 17,1-14
Onsdag Abram bliver til Abraham 1 Mos 17,4-6
Torsdag Pagtsforpligtelserne 1 Mos 17,9.14; 18,19
Fredag Pagtstegnet 1 Mos 17,10; Rom 4,11-12; 
   Gal 5,6; 6,15

Anbefalet læsning til denne uge: 1 Mos 12-18

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Pagten med Abraham
Første Mosebog 12-18
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 1 Mos 15,1-7

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
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Jahves pagt med Abram

Hvilken sindstilstand var Abram i, da han fik Guds løfte.

Hvilket løfte har betydning i mit liv?

Gud åbenbarer sig for Abraham med navnet JHWH (Jahve; den auto-
riserede oversættelse fra 1931 gengiver ordet med HERREN). Endnu 
tidligere oversatte man JHWH efter den græske oversættelse af Det 
Gamle Testamente med ”Jeg er den, jeg er“ i betydningen af Guds 
uforanderlighed. Fordi det hebraiske udsagnsord, der ligger til grund 
for dette navn først og fremmest betyder ”være, tildrage sig, vise sig, 
hænde, blive“ og hebræere altid tænkte konkret og dynamisk, skal 
navnet også forstås som Guds udtrykte vilje. JHWH lover sin tilstede-
værelse, sin aktive væren, sit nærvær, sit virke og sin åbenbaring af sig 
selv.

”Jahve betyder altså ’Jeg vil være til stede!’: Jeg vil være nærværende, 
ledende, hjælpende, styrkende, befriende. Hvor konkret det er ment, 
viser Jahves ord til folket på Sinaj: ’Jeg er Jahve! Jeg vil føre jer bort fra 
tvangsarbejdet i Egypten og befri jer fra slaveriet. Jeg vil udfri jer med 
løftet arm og under hårde straffedomme. Jeg vil tage jer til mig som 
mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så skal I forstå, at jeg er Jahve jeres 
Gud, som fører jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten’“ (Hans Küng, 
Existiert Gott?, München/Zürich 1978, 679 f.).

Jøder og kristne venter på den kommende frelse. Guds pagt med 
Abram ligger til grund for deres håb. Jøderne venter på en helt anden 
regent, den Messias, der skal bringe den endelige fred (Es 60; 61; 
65,17ff). Kristne tror, at Messias kom i Jesu Kristi skikkelse, men venter 
på frelsens fuldendelse. For begge parter er det at håbe og vente ikke 
let at holde ud. Men de håber på den ”Jeg er“, der har sagt: ”Jeg vil 
være med jer alle dage indtil verdens ende.“ 

JHWH – Hvilken betydning har dette navn for mig?
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1 Mos 17,1-8

 
 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

El Shaddaj – den almægtige Gud

Hvilke løfter gentager Gud over for Abram?

Hvilken betydning kunne det have, at Abram næppe får et ord  
indført i dette kapitel?

Igen er det Jahve, der åbenbarer sig for Abram. Men nu præsenterer 
han sig som ”Gud den Almægtige“. Dette dobbelte navn nævnes kun i 
1. Mosebog og Jobs Bog. Den første del af navnet, El, anvendes blandt 
semitterne som Guds overordnede navn. Den nøjagtige betydning af 
den anden del, Shaddaj, kender man ikke med sikkerhed. Oversættel-
sen ”den Almægtige“ er den mest udbredte. Gud præsenterer sig som 
den Almægtige for at henvise til sin magt og styrke i modsætning til 
menneskenes svaghed og afmagt.

Dette navn står også i 1 Mos 28,3, hvor Isak siger, at El Shaddaj vil 
velsigne Jakob, gøre ham frugtbar og lade ham få mange efterkom-
mere (sml. 1 Mos 35,11; 43,14 og 49,25). I disse vers kommer Guds 
gavmildhed til udtryk.

Fra det første løfte til Abram (12,4) blev givet, var der gået 24 år. Intet 
af det, som Gud havde lovet, var blevet opfyldt endnu. Troens virke-
lighed er somme tider temmelig desillusionerende. Det, man håber og 
det, som er, danner ofte en smertefuld modsætning. Men netop det er 
tro: at bevare tilliden, hvor man kun har ordet. Mange af Salmerne har 
ikke rødder i gudserfaringens begejstring, men i lidelsen på grund af 
Guds tavshed. Men disse sange og bønner har bevaret troen igennem 
årtusinder og er ofte dem, vi bedst kan lide.

På hvilke områder venter jeg stadig på Guds indgriben?

MANDAG 19. APRIL



33

1 Mos 12,1-4 
1 Mos 15,7-18
1 Mos 17,1-14

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Pagtslutningens tre trin

Hvordan uddyber og præciserer Gud løfterne trinvis?

Hvordan udtrykker jeg min hengivelse til Gud?

Det første trin handler om Guds opfordring til at rejse til et fremmed 
land og deraf følgende løfter. Med kravet om at forlade hjemmet prø-
ves Abram. Har han tillid til Gud, og lader han sig lede af ham?

I det næste trin gentager Gud sit løfte til Abraham om en store skare 
af efterkommere, minder ham om sin ledelse indtil da og giver ham 
løftet om, at han skal få det fremmede land i eje. Ved et højtideligt 
edsritual, den største retssikkerhed, som kendtes på den tid – den, der 
sværger eden, går blandt slagtede dyrs kødstykker og ønsker sig som 
en slags selvforbandelse døden på halsen, hvis han ikke holder sit løfte 
– forpligter Gud sig til overholdelse af sine tilsagn og indgår på denne 
måde pagten.

På tredje trin ændrer Gud Abrams navn til Abraham (se onsdagsafsnit-
tet) og beordrer omskæring af hans efterkommere. Dermed forpligter 
de sig til at overholde betingelserne for pagten med Abraham. Med 
navneforandringen og omskærelsen understreges, at pagten med 
Abraham skal være vedvarende.
  
Allerede det første løfte til Abram gør det klart, at denne pagt vil 
blive til velsignelse for alle folkeslag. Betydningen af navnet Abraham 
understreger Guds ønske og hensigt: at frelse alle mennesker. Den 
”mængde folkeslag“ omfattede både jøder og hedninger. Abrahams 
sande efterkommere og genstand for løfterne er dem, der ejer en tro 
som Abrahams og har tillid til den lovede Messias’ fortjeneste (Gal 
3,6-9.29; Rom 4,16).

Gud er langmodig. Hvad gør det ved mig?

TIRSDAG 20. APRIL



34

1 Mos 17,4-6
 
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Abram bliver til Abraham

Hvorfor giver Gud Abraham et nyt navn?

Hvilken betydning har betegnelsen ”Guds barn“ for mig?

I den orientalske verden var valget af navne helt bevidst givet efter 
betydningsindholdet. Ofte bestod navnene af flere ord eller en kort 
sætning, der udtrykte et ønske eller forældrenes taknemmelighed. Et 
navns betydning var så vigtigt, at navneforandringer forekom hyp-
pigt for at henvise til store forandringer i et menneskes liv, som fx 
hos Jakob (1 Mos 32,28), Josef (1 Mos 41,45) og Daniel (Dan 1,7). 
Det er derfor let at forstå, hvorfor Gud ændrer Abram til Abraham. 
Abram betyder ”Min far er ophøjet“. Abraham betyder ”Far til en stor 
mængde“.

I lyset af Guds pagtsløfte – ”Jeg gør dig uhyre frugtbar; jeg gør dig 
til folkeslag, og konger skal nedstamme fra dig“ (v. 6) – giver det god 
mening med ændring af navnet. Måske ville Gud på denne måde 
hjælpe Abraham til at have tillid til løftet og pagten, som han indgik 
med ham. Abraham fik jo dette løfte i en alder af 99 år og var gift 
med en kvinde, der ligeledes var ældre og forblevet ufrugtbar.

Også efter nutidens tankesæt kan man forklare, at en bestemt be-
tegnelse eller et bestemt navn kan have indflydelse på et menneskes 
billede af sig selv og dets handlingsmønster. Når ens medmennesker 
gentagne gange betegner en som ”taber“, vil vedkommende før eller 
senere sandsynligvis udvikle en adfærd, der svarer til udtrykket. Deri-
mod vil fx kælenavnet ”min skat“, der anvendes blandt elskende, have 
en fuldkommen anden virkning. ”Ordet skaber, hvad det nævner“ 
(Grundtvig, 1829).

Mange fornavne har foruden en behagelig klang også en dybere be-
tydning, nogle ovenikøbet en religiøs. Hvilke kommer jeg i tanker om? 
Hvad betyder mit eget navn for mig selv?

ONSDAG 21. APRIL
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1 Mos 17,9–14
1 Mos 18,19

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

Pagtsforpligtelserne

Hvilke forpligtelser overtog Abraham ved indgåelse af pagten?

Hvad hørte med til mit dåbsløfte?

Gud gjorde, hvad mennesker aldrig ville kunne. I sin nåde kaldte han 
Abraham, for at verden kunne velsignes ved ham. Men opfyldelsen 
af løfterne i pagten var dog tæt knyttet til Abrahams parathed til at 
overholde pagtens betingelser. Dette var ikke en forudsætning for ind-
gåelse af pagten, men skulle udtrykke hengivelsen overfor Gud. Fordi 
Abraham havde tillid, kunne Gud indfri sine løfter.

I 1 Mos 18,19 kommer forholdet mellem nåde og ret til udtryk. Det 
begynder med nåden (”Jeg har jo udvalgt ham“) og fortsætter med 
forventningen om, at Abraham holder pagten og også vejleder sin 
familie til (”at øve ret og retfærdighed“). På denne måde ville pagtens 
nåde opfylde sit mål, ”så Herren kan lade det ske, som han har lovet 
Abraham.“

Tro og hengivelse i lydighed hænger her tæt sammen, hvad de også 
altid bør gøre (sml. Jak 2,17). Abraham begik fejl. Han tog forkerte be-
slutninger. Der fandtes situationer, hvor tvivlen tog overhånd. Men til 
sidst sætter han hele sin lid til Gud, og overdrager Isak og hans fremtid 
til Gud. På den måde blev han arketypen på et menneske, der retfær-
diggøres ved tro (1 Mos 15,6). 

I Jesu efterfølgelse beror visheden om barnekår hos Gud ene og alene 
på lydighed og Jesu offer. Gennem sin lydighed og hengivelse er den, 
der har tillid til Jesus Kristus, fri for al angst og usikkerhed og kan leve 
i fred med sin Gud (Rom 5,1). Dette er vigtigt for at kunne træffe 
beslutninger selvansvarligt og uden frygt. Der kan altid ske fejl. Den, 
der lever i tillid til Kristus, forbliver i barnekår og er også med forkerte 
beslutninger i gode hænder hos Gud.

På hvilket fundament hviler mit håb og min frelsesvished?

TORSDAG 22. APRIL
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1 Mos 17,10
Rom 4,11–12
Gal 5,6; 6,15

 Resumé

Egne tanker

Pagtstegnet

Hvad betød omskærelsen for Abraham?

I hvilken grad er den symbol for alle Jesu efterfølgere?

Ifølge apostlen Paulus modtog Abraham omskærelsen som tegn på 
den retfærdighed, som han havde modtaget af Gud på grund af tro. 
Den skulle minde om nådens pagt med Gud. Efterkommerne skulle 
huske, at det ydre tegn skulle svare til den indre tilstand i hjertet. (5 
Mos 10, 16).

Ved Jesu død mistede omskærelsen sin betydning. Paulus forklarede, 
at den sande omskærelse er ”omskærelsen i hjertet“ (Rom 2,29),  
hvilket betyder fornyelse i tanker og vilje i tillid til Gud. Kristus selv 
foretager den, idet han skænker os anger, tilgivelse og Helligånden. 
Nu tæller alene troen på Jesus Kristus, der fører til et forandret liv  
(1 Kor 7,19; Fil 3,3; Rom 2,28-29). Hjertets omskærelse udtrykkes  
synligt i dåben som bekendelse til Kristus (Kol 2,11-12).

Gud kalder Abraham ind i et særligt pagtsforhold. Denne pagt  
åbenbarer Guds hensigt: at frelse verden ved sin nåde og motivere 
mennesker til at stole på ham. 

FREDAG 23. APRIL
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1

 2
 

3

 

4

5

Spørgsmål til drøftelse

Hvilke navne eller betegnelser for Gud kender I?

Hvad forbinder I med navnet Jahve?

  1 Mos 17,1.2.8
Hvorfor præsenterer Gud sig som ”Gud den Almægtige“? 

Betegnelsen for Gud som ”den Almægtige“ anvendes også i  
folkemunde.

Hvilke misforståelser kan opstå i forbindelse med dette?

I hvor høj grad opmuntres I af dette navn til ubetinget at stole  
på Gud?

  Rom 4,18-21
Abraham ”blev … styrket i troen“.
Hvad har hjulpet jer til at vokse i tillid til Gud?

  1 Mos 17,4-6
Abrahams navn skulle minde ham om sin fremtidige bestemmelse.
Hvilket navn kunne udtrykke vores bestemmelse?

  Rom 4,11-12
Hvad betyder det i dag, at gå i Abrahams ”spor“?

Mellem løfterne til Abraham og deres indfrielse lå der mange år.
Hvad betyder det for jer?

DIALOG TIL SABBATTEN 24. APRIL
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UGEN 25. APRIL - 1. MAJ 2021

”... idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, 
jeg er med jer alle dage indtil verdens ende“ Matt 28,20.

Den pagt, som Gud sluttede med Abraham, har betydning for alle 
mennesker indtil dagenes ende.

En ung mor med to sønner aftalte med en hobby-pilot, at de skulle 
mødes på flyvepladsen. Det var meningen, at sønnerne måtte komme 
med på en kort rundflyvning. Piloten forklarede, at han først var nødt 
til at flyve til en nærliggende flyveplads for at få ordnet noget ved 
flyet. Han ville være tilbage i løbet af en time, og så kunne de starte 
på rundflyvningen.

Da der var gået to timer, sagde moderen til drengene, at piloten nok 
havde glemt dem. De måtte hellere gå hjem. Det protesterede bør-
nene imod. De ville gerne vente på, at piloten kom tilbage. Han havde 
jo lovet, at han nok skulle komme. Og efter en halv times tid vendte 
han da også tilbage – ganske vist ikke med fly, men i bil. Han havde 
været nødt til at efterlade flyet, så det kunne blive repareret. Skuffel-
sen var stor – naturligvis. Alligevel syntes drengene ikke, at de havde 
ventet forgæves, for – som de sagde – piloten havde sagt, han kom 
tilbage, og nu var han der.

Løfterne, der gjaldt Abraham, blev ikke opfyldt med det samme og 
også anderledes, end troens fader havde regnet med og håbet. Men 
de blev opfyldt.

Søndag Det velsignede navn 1 Mos 12,2-3; 17,5
Mandag Pagtsfolket 1 Mos 12,2.7; Hebr 11,14-16
Tirsdag Den ventende Abraham 1 Mos 15,1-6
Onsdag Absurditet og tro 1 Mos 22,9-16
Torsdag Messias’ komme Gal 3,15.16.29
Fredag Løfternes børn Rom 9,8; Matt 28,18-20

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

5. 5. ugeuge At leve med løfterne
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SØNDAG 25. APRIL

 1 Mos 12,2-3; 17,5
Joh 1,12

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

39

Det velsignede navn

Hvordan skulle Guds velsignelse over Abraham få betydning for  
hans efterkommere?

Hvad betyder det for kristne – og ikke mindst for mig – at være  
velsignet?

I Det Gamle Testamente er ordet ”velsignelse“ i familie med ordet 
”shalom“ (fred), der vedrører alle livets forhold, ikke kun den politiske 
eller den personlige fred. Det materielle, sociale og religiøse liv opfat-
tedes som en helhed. Når alle disse områder er i balance, lever menne-
sket eller folket i ”shalom“, altså under Guds velsignelse. Menneskets 
urhistorie (1 Mos 1-11) viser tydeligt, hvorfor menneskene har brug 
for Guds velsignelse. Fem gange forekommer her ordet ”forbandet“ 
(3,14; 3,17; 4,11; 5,29; 9,25). I kap. 12,2-3 benyttes ordet ”velsignet“ 
til gengæld fem gange. Det er et nøgleord i forbindelse med alle løf-
terne til Abraham.

Som tegn på en ny begyndelse får Abram et nyt navn: Abraham. Det 
betyder, at alt det, som patriarken gjorde, mens han havde det gamle 
navn, er et afsluttet kapitel i forhold til Gud. Også hans svigt. Det, 
Abram gjorde, er tilgivet, afsluttet og uden betydning. Det gode og 
perspektivrige, som Gud har bevirket i Abrams liv, bæres derimod med 
ind i Abrahams nye eksistens.

”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, 
og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham“ 
(1 Joh 3,1). De kristne kaldes i Det Nye Testamente for ”Guds børn“. 
De har dermed fået et nyt navn og en ny status.

Er denne ”ærestitel“ blevet til velsignelse for mig?
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1 Mos 12,2.7
Hebr 11,14-16

 Forståelse
 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Et pagtsfolk

Hvorfor skulle Abrahams efterkommere blive til et stort folk?

Hvem hører i dag til Guds folk?

Gud rev Abraham ud af hans hidtidige bånd, idet han gav ham løftet 
om at blive stamfar til et stort folk. Abraham fik allerede løftet, inden 
han havde fået så meget som én, endsige mange efterkommere. Op-
fyldelsen lod vente på sig. Løftet blev først indfriet længe efter Abra-
hams død. Ikke engang Isak eller Jakob oplevede den endelige opfyl-
delse. Derfor gentog Gud sit løfte over for Jakob med den tilføjelse, 
at det ville blive opfyldt i Egypten (1 Mos 46,3). Først i slutningen af 
slaveriet i Egypten blev Abrahams efterkommere talrige (2 Mos 1,9). 
Efter udvandringen fra Egypten og ørkenvandringen oplevede Israel, 
at løftet om det lovede land også blev til virkelighed (Jos 1,13; 21, 
43-45).

Man kunne få det indtryk, at Gud ved at udvælge Abraham og dennes 
efterkommere distancerede sig fra den øvrige menneskehed for at 
koncentrere sig om Abrahams slægt og Israels folk. Det modsatte er 
derimod tilfældet. Alle folkeslag skulle modtage velsignelse gennem 
Abraham og hans efterkommere (2 Mos 19,5-6). Det, der skete for 
Abraham, havde betydning for verden, som blev velsignet gennem Je-
sus Kristus, ”Abrahams søn“ (Matt 1,1). Hebræerbrevet drager en pa-
rallel mellem løftet til Abraham om det nye land og det endnu bedre 
fædreland, nemlig det himmelske.

Hvilke løfter er jeg især optaget af?

MANDAG 26. APRIL
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1 Mos 15,1-6

 Forståelse

 Anvendelse

 

Den ventende Abraham

Hvilket billede benyttede Gud for at opmuntre Abraham?

Hvilke løfter er allerede gået i opfyldelse for mig? På hvilke områder 
venter jeg stadig på Guds indgriben?

Skjoldet skulle beskytte i kamp. Bibelen benytter ordet ”skjold“ for 
Gud selv (5 Mos 33,29; 2 Sam 22,3.31; Sl 3,4), men også som billede 
på Guds virke (2 Sam 22,36; Sl 5,13; Ef 6,16). Det hebraiske ord for 
”tro“ (1 Mos 15,6) betyder blandt andet ”at holde fast ved“. Det dre-
jer sig om menneskets forpligtende, tillidsfulde relation til Gud.

Var Abraham nu tvunget til at se virkeligheden i øjnene? Der var stillet 
ham et land i udsigt, men han vandrede stadig gennem ørkenen. Han 
var blevet lovet efterkommere (1 Mos 12,2.3.7), men der var endnu 
ikke født ham en søn, og både han og hans kone blev stadig ældre. 
Havde hans tillid vist sig at være forgæves?

Ud over at stole på Guds ord skulle han også rette blikket mod stjer-
nehimlen. Dette blik (1 Mos 15,4-5) skulle åbne Abrams hjerte og 
forstand for Guds ubegrænsede muligheder.

”Far i himlen, vi takker dig for, at dit herredømme kommer, at der 
bliver gjort en ende på volden, på at mennesker ydmyges og folkeslag 
undertrykkes. Hjælp os til at påbegynde oprettelsen af dit rige allerede 
på denne jord, idet dit navn bliver helliget, og din vilje må ske“ (Jörg 
Zink).

TIRSDAG 27. APRIL
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 1 Mos 22,9-16
 
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

Absurditet og tro

Hvordan vurderer Gud Abrahams vilje til at ofre sin søn?

”Herren ser.“ Hvilken hjælp ligger i dette udsagn?

Gud ophæver åbenbart alle tidligere løfter, da han forlanger, at Isak 
skal ofres. Det lader til, at han nu tager det, han engang har givet. 
Bibelen siger intet om Abrahams følelser og indre kampe. Den skildrer 
blot begivenhederne: Abraham rejser sig, begiver sig på vej sammen 
med Isak og forbereder ofringen. Ved afslutningen af fortællingen står 
Guds løfte stadig til troende. Det bekræftes op igennem historien og i 
Det Nye Testamente indtil i dag. Beretningerne om Jesu lidelse og død 
bekræfter Guds pagt med menneskene. 

”Det var for at give Abraham et indtryk af evangeliets virkelighed og 
for at sætte hans tro på prøve, at Gud befalede ham at dræbe sin søn. 
Den smerte, han gennemgik i den frygelige prøvelses mørke dage, 
blev tilladt, for at han af egen erfaring kunne forstå noget af storhe-
den i det offer, den evige Gud bragte for menneskets forløsning“  
(Ellen White, Patriarker og Profeter, DB 1962, s. 77).

Skuespilleren og digteren Ernst Ginsberg fik i 1962 ALS (amyotrofisk 
lateral sklerose). Han blev med tiden helt ude af stand til at bevæge 
sig. Under sin fremadskridende sygdom skrev han bønner i digtform. 
Kort før sin død var dette kun muligt for ham ved hjælp af staveplader. 
En af teksterne lyder:

”Jeg folder hænderne, de lamme, i ånden og beder ud i mørket, at det 
måtte flænges“ (Ernst Ginsberg, Abschied, Zürich 1965, 238).

ONSDAG 28. APRIL
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Gal 3,15.16.29

 
 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
 

Messias’ komme

Hvordan blev løftet til Abraham i sidste ende opfyldt?

Hvad lover Gud os som Abrahams åndelige efterkommere?

Farisæeren Paulus var vokset op i rabbinernes tolkningstradition. Et af 
denne metodes kendetegn var at udlede vidtrækkende konklusioner 
ud fra enkeltstående skriftsteder. Bevisførelsen i Gal 3,16, hvor Paulus 
refererer til Guds løfte til Abraham i 1 Mos 17,8 og 22,18, er usædvan-
lig. På hebraisk benyttes her ordet for ”sæd“, der kan læses både som 
ental og som flertal. Paulus vælger ental og drager den slutning, at 
Guds løfte ikke gjaldt mange mennesker, men udelukkende et eneste, 
nemlig Jesus Kristus. Han er den lovede. At Gud vil skænke det evige 
liv som arv, er uadskilleligt knyttet til Kristus alene.

Når et menneske opretter et notarielt testamente, kan ingen ændre 
det. Hvis man forestiller sig en situation, hvor en person arver en 
større formue, og en tredje part gør krav gældende og anfægter testa-
mentet, vil der være tale om svindel i forhold til testators sidste vilje. 
Vi er arvinger til Guds løfter, når vores tillid helt og aldeles bygger på 
Jesus og hans frelse.

Gud har gjort mig til sit barn. Hvad betyder det for min selvopfattelse?

TORSDAG 29. APRIL
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Rom 9,8
Matt 28,18-20

 Resumé

Egne tanker

Løfternes børn

Jesu efterfølgere indgår i løftet til Abraham og er dermed ”børn, som 
løfterne handler om“. Vi tillægger ofte en døendes sidste ord stor 
betydning. Jesu sidste ord er disciplenes pejlemærke for deres tro og 
gerning. Ligesom Abraham skulle blive til velsignelse for sine omgi-
velser og senere generationer, kan vi også blive til velsignelse, idet vi 
som Jesus drager omsorg for vores medmennesker, gør godt og er det 
glædelige budskabs vidner.

Sammenligning mellem pagten med Noa og med Abraham

1 Mos 8,21 - 9,17 1 Mos 15 1 Mos 17

Hvem er garant  
for pagten?

Gud (9,9) Gud (15,18) Gud (17,2)

Modtager Alle levende  
væsener

Abraham Abraham og hans 
efterkommere

Indhold At bevare skaber-
værkets biologi-
ske livsgrundlag

Efterkommere 
og et land

”En evig pagt: Jeg 
vil være din og dine 
efterkommeres Gud“

Hvem overta-
ger forpligtel-
serne?

Gud alene Gud alene Nu også Abraham 
og hans efterkom-
mere

Tegn Regnbuen som 
pagtstegn

Ritual for 
indgåelse af 
pagten

Omskæring som 
pagtstegn

 

I begyndelsen af historien om Abraham gives der store tilsagn. Der-
med indledes en række løfter, der spænder over et langt tidsrum og 
finder sin fuldendelse i Kristus.

FREDAG 30. APRIL
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1

 2
 

3
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Spørgsmål til drøftelse

”Lykke til … og Guds velsignelse!“  

Hvordan vil man i al almindelighed forstå dette ønske?  

Hvad mener Bibelen med velsignelse?  

På hvilken måde skulle Abraham blive til velsignelse?

  1 Mos 22,9-13 og Hebr 11,17-19
Hvad var Guds hensigt, da han først krævede, at Isak skulle ofres,  
og derefter forhindrede det? 
 
Hvad kan vi (ikke) lære af denne historie? 

  1 Mos 22,16
Hvilke elementer i (den næsten gennemførte) ofring af Isak kan 
minde om Jesu offer på Golgata?

  Hebr 11,10
Hvorfor ville løftet til Abraham ikke være fuldendt med indtoget  
i det lovede land? 

Hvordan oplever I spændingen mellem Guds allerede opfyldte  
og endnu ikke opfyldte løfter? 

Hvad hjælper jer til at være udholdende i forhold til de endnu  
ikke opfyldte løfter om Jesu genkomst?

Hvad betyder det for jer at være ”Guds børn“, henholdsvis ”børn, 
som løftet handler om“? 

DIALOG TIL SABBATTEN 1. MAJ
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UGEN 2.-8. MAJ 2021

”Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, 
et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han, som 
kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys“ 1 Pet 2,9.

Ved Jesus Kristus er alle troende Abrahams efterkommere. Det bety-
der velsignelser og forpligtelser på samme tid. 

Beskæftigelsen med dette emne er ikke kun slægtsforskning og hel-
ler ikke blot en teoretisk leg. Det er værd at betragte dette tema fra 
et personligt og sjælesørgerisk synspunkt. Vi bliver opmærksom på 
yderligere vigtige dimensioner, der har vidtrækkende virkninger på 
folkeslagenes og religionernes indbyrdes forhold. ”Ingen fred blandt 
nationerne uden fred blandt religionerne“ (Hans Küng, forfatter og 
katolsk teolog). 

- Er alle tre ”abrahamitiske religioner“ retmæssige arvinger?
- Er ”mission blandt jøder“ en del af missionsbefalingen, eller skal 

den afvises?
- Er kunstaktionen ”Engel der Kulturen“ (Kulturernes engel), som 

sætter de tre monoteistiske religioner i perspektiv, rimelig (se 
de.wikipedia.org/wiki/Engel_der_Kulturen)?

Et centralt skriftsted er i den sammenhæng Gal 3,29: ”Hører I Kristus 
til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.“ Her er 
der ikke tale om frie hænder til at dyrke frelsesegoisme, for Kristus har 
hele verden for øje. I ham er vi ophøjet, og dermed har vi fået ansvar 
og forpligtelser: ”Hvad du har arvet af dine fædre, skal du selv er-
hverve for ret at besidde det“ (Goethe).

Søndag Udvalgt 5 Mos 7,6-8
Mandag Forjættet Hebr 11,8-10; 13-16
Tirsdag Ansvarlig 5 Mos 7,9-12
Onsdag Ydmyg Sef 3,11-13
Torsdag Arveberettiget  Gal 3,26-29; Rom 8,17; Ef 3,6
Fredag Givet fuldmagt  1 Pet 2,9-10

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

6. 6. ugeuge Abrahams  
efterkommere
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SØNDAG 2. MAJ

 5 Mos 7,6-8

 Forståelse

Anvendelse

 Refleksion

47

Udvalgt

Hvad havde Gud udvalgt Israels folk til?

At være udvalgt af Gud! – Hvordan påvirker den viden mig?

I Moses’ store tale er selvtilliden af en stor nation, der mener at spille 
en rolle i historien, helt fraværende. Israel var hverken mægtig eller rig. 
Folket var ikke andet end en skare bortløbne slaver, der havde kæmpet 
i årtier for at overleve og ikke var velkommen nogen steder. Og de 
spørgsmål, der tynger, er: Hvem er vi egentlig? Hvad binder os sam-
men? Hvad er meningen med alt dette?

Så kommer trøsten: Gud holder sine løfter. Hans pagt, der er indgået 
med Israels fædre, står til troende. Guds kærlighed er det eneste motiv 
for hans valg. Hans kærlighed er ikke på udkig efter det særlige. Den 
gør mennesket til noget særligt.

Jesus har netop inkluderet de udstødte, synderne og hedningene i ska-
ren af udvalgte. Gennem ham kom Abrahams velsignelse, der skulle 
overskride alle grænser, til fuldendelse (1 Mos 12,3b).

I tider, hvor vi
 … belastes af vores skyld,
 … martres af tvivl på os selv og
 … frelsesvisheden svinder,
bør vi minde os selv om, at Gud vælger det svage. Vi er ikke for  
ringe i hans øjne.

”Vil du have vished, om du er udvalgt? Så se på dig selv i Je-
sus Kristus! For alle, der i troen har en sand forbindelse til Jesus 
Kristus, kan være helt sikker på, at de er udvalgt af Gud og hører til 
hans børn“ (Johannes Calvin, Von der ewigen Erwählung Gottes, 
Calvin-Studienausgabe Band 4, Neukirchen-Vluyn 2002, 142).

Ja, døbt det er jeg i dit navn
Gud Fader, Søn og Helligånd.
Som arving er jeg i din favn,
velsignes af en kærlig hånd.
(Tysk salmebog, ghs 178,1)
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Hebr 11,8-16

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Forjættet

Hvad kvalificerede Abraham til at blive troens far?

I hvilken situation er jeg blevet opmuntret af et guddommeligt løfte?

I tro flytter Abraham fra sit hjemland og lever som fremmed i løfter-
nes land. ”Indtoget i det lovede land er ingen afslutning, ingen ende 
på prøvetiden og ophør af fristelser. Tværtimod forlanger den nye 
situation ny tro og ny lydighed. Patriarkernes faktuelle liv står altså i 
modsætning til de modtagne løfter. Også deres tro er rettet mod det 
usynlige og den kommende verden“ (Otto Michel, Der Brief an die 
Hebräer, Göttingen 1957, 260). 

Jesu menighed overtager Abrahams åndelige arv. Den er klar over, at 
alt på denne skønne jord blot er til låns (Heinz Schenk). ”… for her har 
vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme“ 
(Hebr 13,14). Det er ikke en angstfyldt fortvivlet søgen efter et luftka-
stel. Guds løfter står til troende: Det ny Jerusalem er historiens reelle 
mål (Åb 21 til 22).

Troen bor i telt i forventningen om Guds stad.

En turist ville overnatte nogle dage i et kloster. Han var forundret over 
værelsernes beskedne indretning. Han spurgte en munk, hvor alle 
møblerne mon var. Munken spurgte tilbage: ”Og hvor har De Deres?“ 
– ”Jeg har ikke brug for nogen,“ svarede gæsten, ”jeg er jo blot på 
gennemrejse.“ – ”Det er vi også,“ sagde munken.

”Vi bygger i beton og sten
og er dog bare gæster.
Hvor i evighed vi fester,
vi bygger kun så lidt.“
(Husinskription) 

MANDAG 3. MAJ
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5 Mos 7,9-12

 Forståelse

 Anvendelse

 
 Refleksion

Ansvarlig

Hvilket ansvar indebærer udvælgelsen?

Er udvælgelsen snarere en belastning end en aflastning?

”Budskabet om Guds kærlighed, der går forud for alle menneskelige 
bestræbelser, kommer i Det Gamle Testamente især her tydeligt til 
udtryk. Forholdet mellem barmhjertighed og straffende retfærdighed 
forskydes endnu klarere til fordel for barmhjertighed sammenlignet 
med 5,9-10 (2 Mos 20,5-6): Kun den person, der gengælder Guds 
kærlighed med had, får den guddommelige gengældelse at mærke, og 
ikke hele familien i fire led“ (SEB 226).

Moses minder i sin tale om, at det at være udvalgt og elsket er begyn-
delsen til en livsvarig relation. Det er en pagt baseret på gensidighed. 
Israel oplevede gang på gang, at det bevarede friheden, når det tog 
vare på relationen. Hvor den løsnedes, var man hurtig til at dyrke af-
guderne. En jødisk lærd udtalte engang: ”Når Gud ikke er den, vi adly-
der, så er det mennesker. Hvorfor skulle vi dog være trælles træl?“
  
”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer“ 
(Joh 15,16). Den nåde, det er at blive elsket, søger sin genklang i os. 
Gud udvælger os og venter på vores: ”Ja, jeg tager imod valget.“

Rabbien bad: ”Kære Gud, jeg er taknemmelig for, at vi er det udvalgte 
folk. Men kunne du ikke godt udvælge et andet?“ Hvad ligger der i 
denne jødiske anekdote?

En kendt plakat af kunstneren Gernot Brandt, Berlin, viser en inverte-
ret sort-hvid-grafik af et menneske, der bærer en hest og påskriften 
”Ist dein Glaube eine Last?“ (Er din tro en byrde?). Omvendt kunne 
man spørge: Hvem bærer hvem? 

I den forbindelse kunne man også have glæde af at læse Margaret  
Fishback Powers digt ”Fodspor i sandet“. På grund af stramme  
regler om copyright er det ikke muligt at gengive uddrag af digtet, 
men det kan ses på: prorex.dk/shop/1691-livsberetninger/18529- 
fodspor-i-sandet

TIRSDAG 4. MAJ
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Sef 3,11-13
 
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

Ydmyg

Hvordan beskrives ”resten“?

Hvilke følelser vækker udtrykket ”resten“?

Gud vil også udvirke en grundlæggende forvandling af Jerusalem  
og Juda. Jerusalem bliver gennem den tilsagte dom befriet for en kor-
rupt ledelsesklike. Ingen skal mere forfordeles og udskammes af disse 
menneskers praleri. Der bliver et ydmygt og svagt folk tilbage, en rest 
(2,3), der også omtales i Esajas’ Bog (3,14-15; 10,1-2; 11,4). Det er 
denne ”rest“, som Gud tager en ny begyndelse med (sml. Es 10,20; 
57,15; Zak 13,8-9). Med dette tilsagn om frelse til de ydmyge og svage 
og løftet om, at fundamentet til et nyt gudsfolk skal lægges med dem, 
viser Sefanias’ budskab hen til grundlæggende indhold i Det Nye Te-
stamentes forkyndelse (iflg. SEB 1127).

Gennem årtusinder har det aldrig drejet sig om et navnefællesskab 
med den ”rigtige“ gruppe og den blotte accept af teologiske sand-
heder, når det handler om ”resten“, men om et personligt forhold til 
Gud.

En væsentlig egenskab ved ”resten“ er ydmyghed. I stedet for at 
gruble og diskutere om, hvem der måtte tilhøre resten, er Abrahams 
arvtagere opfordret til at øve sig i ydmyghed. Læremesteren og forbil-
ledet er Abrahams sande afkom, Jesus Kristus (Matt 11,29).

”Kirkerne bør lære ydmyghed, som de underviser i ydmyghed“  
(Georg Bernhard Shaw).

”MENNESKE GERNE MED STORT
gud gerne med småt“
(Kurt Marti, schweizisk teolog og digter)

ONSDAG 5. MAJ
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Gal 3,26-29
Rom 8,17

Ef 3,6
 

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Arveberettiget

Hvordan bliver en kristen til Abrahams efterkommer?

Hvilke konsekvenser indebærer det at være blevet medarving?

Kristne bliver til Guds børn, fordi de i dåben bliver ”neddøbt i Kristus“ 
(ordret) og Kristus omslutter dem helt – som et klæde omslutter os. 
Ved Kristus bliver den troende parthaver i en pagt, som Gud har ind-
gået med Israels stamfar. Herkomst og ejendom er uden betydning. 
Den nye identitet ligger i Kristus. Gennem barnekåret hos Gud modta-
ger den kristne Abrahams arv og bliver omsluttet af løftet.

Når alt kommer til alt, er der to punkter, hvor Guds kærlighed til 
mennesket virkelig bliver synligt: i den frie udvælgelse af Abraham 
og Israel og i den lige så betingelsesløse udvælgelse gennem Kristus. 
Disse to punkter er det, der udgør substansen af den bibelske religion 
(ifølge Klaus Berger: Kommentar zum Neuen Testament, Gütersloh 
2011, 538).

”I øvrigt mener jeg: måtte Gud beskytte os på den lange vej til for- 
soningen … måtte han give os evnen til fortsat at tro på sin verden, 
som ikke er af vores verden … måtte han give os frihedens og fantasi-
ens vinger til at forvandle fjender til venner. Langsomt bør han slukke 
alle vores fordomme, langsomt, for vi sidder i dem til op over begge 
ører. Måtte han af sin mangfoldighed give os et gran af sit storsind og 
ikke føre os til hårkløverier, snæversyn og åndelig nød“ (Hanns Dieter 
Hüsch, Das Schwere leicht gesagt, Freiburg 2018, 146f.).

Gud overvinder det, der adskiller. Med ham kan jeg springe over mure 
(Sl 18,30). ”Det afgørende skridt i et menneskes liv er springet over 
sin egen skygge“ (Ernst Ferstl, østrigsk lærer og forfatter). Hvor er det 
lykkedes for mig?

TORSDAG 6. MAJ
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1 Pet 2,9-10

 

Givet fuldmagt

Hvad er den troendes gave og opgave?

Hvilke af Guds velgerninger kan jeg fortælle om?

De samme æresbetegnelser, som Israel fik, tildeles dem, ”der blev 
genfødt i Kristus ved Guds levende ord … De er den udvalgte slægt, 
det kongelige præsteskab, det hellige folk og ejendomsfolket. De er alt 
dette, dog ikke på grund af egne fortrin, men alene af nådens under, 
hvor Gud svarende til Hos 2,5 gjorde dem, der ikke var hans folk til sit 
folk“ (SEB 1788).

Kaldelsen ud af det gudsfjerne mørke bliver til kaldet til at bevidne 
Guds nærværs forunderlige lys. Guds velgerninger er ifølge grundtek-
sten magtfulde frelsesgerninger. Når vi taler om Gud, vil vi vidne om, 
hvad Gud har gjort. Vi er er kaldet til at love og prise hans herlighed 
(Ef 1,14).

Det er vores opgave at prise Gud. Når jeg nu ikke er i stand til at  
prise Gud? Har jeg så fejlet i opgaven? Afskediges jeg så uden varsel?  
I denne situation kan andres erfaringer hjælpe med til at genvinde 
mælet til at lovprise. 
 
”Efter min morgenlige
tur over Salmernes bro
snurrer jeg ej mere
om mig selv.
Jeg indånder de gamle
frelserord i min
dagsangst
og er ved godt mod.“
(Wilhelm Bruners, præst i Aachen)

FREDAG 7. MAJ
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5

Spørgsmål til drøftelse

Hvilke fordele og ulemper kan det have at være arving?

Hvilken betydning har det at være Abrahams efterkommer?

  5 Mos 7,6-12
Hvad er konsekvensen af at være udvalgt af Gud?

”Kære Gud, jeg er taknemmelig for, at vi er det udvalgte folk. 
Men kunne du ikke godt udvælge et andet?“ 

Hvad siger disse ord?

  Gal 3,26-29
”Jeg er døbt“ (Martin Luther). I hvilken kritisk situation har mindet 
om jeres dåb hjulpet jer?

Hvordan kan vi på værdig vis forvalte Abrahams arv?

  Hebr 11,8-16
I hvor høj grad kan det fremadrettede blik på Guds stad hjælpe til  
at klare aktuelle udfordringer? 

  1 Pet 2,9-10
Hvilke velgerninger, som Gud har gjort, kan vi fortælle om?

DIALOG TIL SABBATTEN 8. MAJ
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UGEN 9.-15. MAJ 2021

”I har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer 
på ørnevinger og bragte jer herhen til mig“ 2 Mos 19,4.

Gud minder om utallige velgerninger. Det skal opmuntre Israel til at 
have betingelsesløs tillid til ham. Den, der indlader sig på pagten, vil 
opleve heling og frelse.

Når hebræerne i oldtiden talte om Gud, argumenterede de ikke som 
filosoffer. De var bevidst om, at visse svar lå langt uden for deres egen 
horisont. I stedet for at gruble over den ”guddommelige natur“ i Guds 
inderste ”væsen“ talte de om, hvad han havde gjort og gjorde. Hvis 
vi havde spurgt jøder om, hvem Gud var, så ville de have fortalt om 
ham: ”Vores Gud har reddet os ud af egypternes greb og ledt os til det 
forjættede land. Han forsvarer os mod vores fjender og har gjort os til 
sit udvalgte folk.“ De ville have ment, at vi først og fremmest kan vide 
noget om Gud gennem hans gerninger. De vidste, at de havde en spe-
ciel relation i forhold til Gud. Den byggede på en pagt, som Gud ikke 
ville bryde. De vidste, at Gud altid ville elske dem, uanset hvad der 
skete (iflg. T. Campolo, Party auf Zimmer 210, Asslar 2009, 18).

Søndag Frelse 2 Mos 6,2-8
Mandag På ørnevinger 2 Mos 19,3-4; 5 Mos 1,29-31
Tirsdag Sinajpagten 2 Mos 19,5-8
Onsdag Gud og Israel 2 Mos 19,5-8
Torsdag Svaret 2 Mos 19,7-8; 5 Mos 5,28-33
Fredag Pagtslutningen 2 Mos 24,3-8

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

7. 7. ugeuge Pagten ved Sinaj
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SØNDAG 9. MAJ

 2 Mos 6,2-8

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

55

Frelse

Hvad ville Gud befri Israel fra? Hvilken erfaring skulle folket gøre 
sig?

Hvordan har jeg erfaret, at Gud er min frelser?

Gud åbenbarer sig for Moses med sit navn. Navnet indebærer, at Gud 
står ved sit løfte til fædrene. Han vil gøre en ende på folkets elen-
dighed og føre det ind i det lovede land. Først og fremmest binder 
han sig til dette folk og knytter sig til det, ligesom man indlemmer et 
menneske i sin husstand. Det er det løfte, der ligger til grund for alle 
beslutninger (ifølge SEB 84).

”Ordet ‘befri’ i v. 6 brugtes, når en person købtes fri eller købtes til-
bage af et familiemedlem. Dette var en mulighed, når en person på 
grund af gæld var blevet solgt som livegen, eller det hang som en 
trussel over hovedet på ham. Folket Israel havde ikke jordiske fami-
liemedlemmer, der kunne udfri det. Gud var nu den slægtning, der 
kunne gøre det. Han var udfrieren“ (Bernard L. Ramm: His Way Out, 
1974, 50).

Udfrielse kan kun ske udefra. Noas og hans families redning før synd-
floden og Israels udfrielse af slaveriet er de to hovedbegivenheder, 
der i Mosebøgerne peger på frelsen. Skaberen griber ind og slutter en 
pagt med sine skabninger. Begrundelsen er at finde i Gud selv: ”Jeg er 
Herren, jeres Gud.“ Han gør alt for, at folket skal kunne erkende det.

Jeg hører også til Guds folk. Er jeg klar over, at jeg er udfriet?

Du kæmper i verden for frihed og fred,
når andre gir op, bliver du viljefast ved.
Du følger os ind i den yderste nød
og kalder os ud af den inderste død.

Du sender os ned i de nederstes sted.
Du sætter os op mod de stores fortræd.
Du lever i os i de inderste lag.
Vi lever i dig på den yderste dag.
(Hans Anker Jørgensen 1986)
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2 Mos 19,3-4
5 Mos 1,29-31

 Forståelse
 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

På ørnevinger

Ved hjælp af hvilke billeder beskrives Israels udfrielse?

Hvilke billeder hjælper mig til at forstå Guds omsorg for os  
mennesker?

Billederne med ørnen og faderen er gribende og anskueliggør Guds 
omsorg for Israels ve og vel. Han kender folkets hjælpeløshed og fører 
det med stærk hånd ud af det egyptiske slaveri. ”Billedet med ørnen 
taler om Guds vise og kærlige, faderlige beskyttelse. Ligesom en ørn er 
nødt til at tvinge sine unger ud af reden, hvis de skal lære at flyve og 
blive selvhjulpne, førte … Herren sit folk ind i Egyptens hårde slaveri 
og derfra ud i ørkenen, så det kunne blive stærkt. Ligesom ørnen holdt 
Herren sig klar til at gribe det, hvis det blev nødvendigt … Når ørne-
unger lærer at flyve, flyver moderen neden under dem med udbredte 
vinger for at kunne gribe dem“ (Biblischer Kommentar zum AT, Neu-
kirchen-Vluyn 1989, zu 5 Mo 32,10–12 und 2 Mo 19,4).

At ørnen med sine udbredte vinger under ungerne bruges som illustra-
tion, henleder opmærksomheden på udgangen af Egypten. Den står 
dog i et spændt forhold til begivenhederne efter eksilet, hvor folket 
lider under pogromer, undertrykkelse og udslettelse. Når et troende 
menneske kommer i nød, er det ikke altid nemt at føle sig ”båret“. I 
sådanne situationer er det kun Jesu offer, der kan overbevise om Guds 
nærvær. Det er vigtigt at ”holde fast ved“, at Gud bærer sine børn hen 
over alle svigt, og at han er ved deres side, når de oplever personlig 
nød.

Leder Gud os somme tider ud i vanskeligheder for at gøre os stærke?

MANDAG 10. MAJ
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2 Mos 19,5-8

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
 

Sinajpagten

Hvordan giver Gud udtryk for sin relation til folket?

Gud ønsker at gå i forbund med os. Hvad sker der, når vi indlader  
os på det?

For Israel var ikke blot erfaringerne under udgangen af Egypten af stor 
betydning, men det var i endnu højere grad Guds åbenbaring på Sinaj 
med den deraf følgende pagt mellem Gud og hans folk. Israels særsta-
tus blandt folkeslagene er dog ikke affødt af særlige fortrin, men ene 
og alene af Guds kærlighed (5 Mos 7,6-8). 

Når der her tales om en pagt mellem Gud og hans folk, kan der ikke 
menes et forbund mellem to ligeberettigede parter. Gud udvælger et 
folk, han skaber det ved sin velsignende og frelsende handlen, og han 
binder sig i troskab til dette folk som den, der altid vil være der for det. 
Dette er fundamentet for pagten.

”Alt, hvad dette folk kan og skal gøre, er blot et menneskeligt svar på 
Guds ufortjente omsorg. Uden denne taknemmelige reaktion mister 
pagten sin mening, der netop er fællesskabet mellem Gud og men-
neskene. Kærligheden kan ikke bestå, hvis den ikke gengældes. Guds 
pagt med folket er en kærlighedens pagt“ (SEB 77).

At ”gengælde“ betyder at reagere på en adækvat måde. Gud kommer 
mig i møde. Hvordan reagerer jeg på det?

”Gud ventede ikke på, at vi opsøgte ham. Han er selv kommet os i 
møde, uforbeholdent og med alt, hvad han har. Sådan er Gud: Han 
tager altid det første skridt, han kommer os i møde“ (Frans af Assisi).

TIRSDAG 11. MAJ
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2 Mos 19,5-8
 
 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

Gud og Israel

Hvad var Guds plan med sit folk?

”Hele jorden tilhører mig.“ Hvad betyder det for mig, at jeg ved,  
Gud har øje for alle mennesker?

”Ved Sinaj-begivenhedens begyndelse står Guds udfriende gerning 
(kap. 14) og hans beskyttende nærvær (kap. 16-17). Nu er det vigtigt, 
at hele folkets liv bliver et svar på Guds handlen. Ikke alle israelitter 
skal være præster, men præsternes tilværelse, der udelukkende er 
dedikeret til at tjene Gud, skal være deres forbillede, når det gælder 
lydighed mod Guds stemme, det vil sige hans bud. Således bliver de 
til det hellige folk, hvilket vil sige det folk, der hører den hellige Gud til 
(sml. 3 Mos 19,2). Alle folkeslag er Guds ejendom, men Israel er kaldet 
til at være hans kostbareste eje. Ordet, der er oversat med ejendom, 
betegner … en guld- og sølvskat)“ (SEB 101).

Med henblik på spørgsmålet om, hvem der hører til Guds folk, beskri-
ver Bibelen Guds lange vej sammen med menneskene. Der tegnes et 
billede, der beskriver udviklingen fra det gamle Israel til den nye pagts 
folk, begyndende med Abrams kaldelse og løftet om velsignelse til 
alle folkeslag. Højdepunktet er ordene fra Gal 3,26: ”For I er alle Guds 
børn ved troen, i Jesus Kristus.“

”Når jeg ofte tænker kroget: 
Mon jeg virk’lig dur til noget?
og er ved at svare: Nej!
Si’r Piet Hein som svar til mig:
’Hold nu op at vær’ så fjoget!
– Den, Guds klarsyn falder på,
– ser det store i det små!’
Når det mindre så er gjort,
kan det bli’ til noget stort!“
(Chr. A. Christiansen, 2021)

ONSDAG 12. MAJ
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2 Mos 19,7-8
 5 Mos 5,28-33

 
 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

Svaret

Hvordan reagerer folket på Guds ord?

Hvad er mit svar på Guds pagtstilbud?

Moses forkynder Guds ord. Ud over de ti bud giver Gud forordninger 
vedrørende retsorden og retspraksis, der skal slå fast, hvordan der skal 
ageres i specifikke tilfælde (2 Mos 21,1 til 23,19). Det er tydeligt, at 
Gud ikke ønsker at opdrage sit folk til blind lydighed. Der er heller ikke 
tale om en ny religion. Og det drejer sig slet ikke om, at folket indbyr-
des skal konkurrere om, hvem der er frommest og bedst til at over-
holde diverse love. Guds hensigt er en helt anden, og den udtrykker 
han således: ”I skal vandre ad den vej, Herren jeres Gud har befalet 
jer, for at I må leve, og det må gå jer godt, og I må få et langt liv i det 
land, som I skal tage i besiddelse“ (5 Mos 5,33). Det, Gud ønsker for 
sit folk, er et lykkeligt og meningsfyldt liv i det nye land. 

Folket lover at gøre alt, hvad Gud befaler. Folkets reaktion er ikke et 
udtryk for frygt, men for ærefrygt over for den guddommelige ma-
jestæt. Gud ønsker, at israelitterne også i fremtiden vil have en sådan 
indstilling, når Guds åbenbaring i ilden blot er en erindring eller en 
overlevering (iflg. SEB, 224).

”Hvor der ikke findes ærefrygt, eksisterer der ikke nogen bevidsthed 
om forpligtelse og følelse af taknemmelighed over, at vi har befundet 
os og levet i Guds nærhed … uden ærefrygt reduceres det foretrukne 
liv i lydighed til en belastende opgave“ (Daniel I. Block, The NIV  
Application Commentary – Deuteronomy, Grand Rapids 2012,179).

”Den, der klogt lytter til befalingen, finder lykke; lykkelig den, der  
stoler på Herren!“ (Ordsp 16,20)

TORSDAG 13. MAJ
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2 Mos 24,3-8

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Pagtslutningen

Hvordan blev pagten indgået?

Hvordan kan det ses, at jeg går ind for den pagt, som Gud har sluttet 
med mig?

Folket har vist sig villig til at leve efter Guds ord. Nu besegles pagten 
mellem Gud og folket ved hjælp af en offerhandling: Blodet, der stæn-
kes til begge sider, forbinder de to parter på tætteste vis (gør dem 
til ”blodsbeslægtede“). At der mellem de to handlinger læses op af 
pagtsbogen gør det tydeligt, hvilken forpligtelse folket påtager sig ved 
at indgå i pagten (iflg. SEB 109).

Før indgåelsen af pagten kommer udfrielsen. Gud minder om, at han 
har udfriet Israel. Derefter følger indbydelsen til at slutte en pagt med 
ham. Denne pagt indebærer en omfattende velsignelse, men også en 
forpligtelse til at leve ”i pagt med pagten“ til et vidnesbyrd for de an-
dre folkeslag.

FREDAG 14. MAJ
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1
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3

 

4

Spørgsmål til drøftelse

Hvilke forberedelser er nødvendige for at kunne slutte en pagt?

Hvilket forarbejde gjorde Gud inden pagtslutningen med  
menneskene?

  2 Mos 6,2-8
Hvordan begrunder Gud Israels udvælgelse og udfrielse?

Hvad betyder udvælgelsen for os (sml. Joh 15,16)?

Hvad er det for en Gud, der her møder os?

  2 Mos 19,3-8
Hvilke løfter og forpligtelser hører til Sinajpagten?

”Et kongerige af præster og et helligt folk.“ 
Hvad betød det for Israel, og hvad betyder det for os?

  2 Mos 24,3-8
”Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre.“ 
Er det at tage munden for fuld, når man afgiver et sådant løfte? 

Hvilke tanker dukker op i mit sind, når jeg tænker tilbage på mit 
dåbsløfte?

Hvordan kan vi opmuntre hinanden til at leve som ”Guds hellige“?

DIALOG TIL SABBATTEN 15. MAJ
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UGEN 16.-22. MAJ 2021

”Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den tro-
faste Gud, som i tusind slægtled bevarer pagten og troskaben mod 
dem, der elsker ham og holder hans befalinger“ 5 Mos 7,9.

Gud giver regler og forordninger, der tjener fællesskabet med ham og 
mennesker indbyrdes. 

Hos nogle mennesker har begrebet ”lov“ en ubehagelig klang. Når de 
hører udtrykket, tænker de på retssager, anklagere og politi, bødefor-
læg og fængsler. Andre har forestillinger om indsnævrende livsvilkår, 
autoritær opdragelse og straffende forældre. Bibelen stiller loven der-
imod i et mere positivt lys. I den er Guds lov et udtryk for hans væsen 
og et tegn på hans omsorg og kærlighed. Den åbenbarer de velgernin-
ger, som Gud har tiltænkt os.

Det hebraiske ord tora, som i Bibelen gengives med lov har betyd-
ningen af at lære, undervise og vejlede. I jødedommen anvendtes 
begrebet senest fra det 2. årh. som betegnelse for De fem Mosebø-
ger (Matt 5,17). I første omgang drejede det sig dog om den enkelte 
belæring, som præsten gav den troende (5 Mos 17,11). Senere kunne 
udtrykket også anvendes på de forskellige lovsamlinger i Det Gamle 
Testamente.

Dermed skabte Gud forudsætningerne for et liv i overflod både på det 
fysiske og åndelige plan. Det er ikke så sært, når salmisten ønsker til-
lykke til det menneske, der ”har sin glæde ved Herrens lov og grunder 
på hans lov dag og nat“ (Sl 1,2). 

Søndag Udvalgt pga. kærlighed 5 Mos 7,6-8
Mandag Forpligtende fællesskab 3 Mos 18,1-5; 5 Mos 4,13-14
Tirsdag Adfærd i overens-  
 stemmelse med pagten 2 Mos 20,1-3
Onsdag Velsignelsens fundament 5 Mos 5,9-10; 6,17-18; 7,12-14a
Torsdag Tragisk misforståelse 3 Mos 18,5; 5 Mos 5,33;  
  Rom 10,1-4
Fredag Det vigtigste bud Matt 22,34-40

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

8. 8. ugeuge Pagtsloven
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SØNDAG 16. MAJ

 5 Mos 7,6-8

 Forståelse

 Anvendelse

63

Udvalgt på grund af kærlighed

Hvilke årsager nævnes for udvælgelsen af folket Israel?

Hvilken betydning har det for mig og min menighed/kirke?

Israelitterne havde ingen fortrin, der kunne begrunde deres udvæl-
gelse. Her drejede det sig om en lille ubetydelig gruppe af stammer, 
som holdtes som slaver og var uden indflydelse og magt. Kulturelt og 
religiøst var de afhængige af deres omverden, og der var ikke udsigt 
til, at de skulle blive et selvstændigt folk med egen identitet.

Men Gud tog sig af de undertrykte og udfriede dem fra slavetilværel-
sen i Egypten. Af kærlighed havde han udvalgt Abraham og indgået 
en pagt med ham og hans efterkommere (1 Mos 12,1-3). Af kærlighed 
holdt han fast i sine løfter og kaldte Abrahams efterkommere til at 
være sit folk. Det skulle tjene som forbillede for verden og pege på 
Guds kærlighed (2 Mos 19,6; Es 60,1-5).

Udvælgelsen gør ikke Guds folk til et eksklusivt fællesskab, der kun 
lever for sig selv. Tværtimod var det meningen, at Israel skulle gøre de 
andre folkeslag opmærksom på tilbuddet om frelsen. Også den nyte-
stamentlige menighed er udvalgt til at udbrede Jesu Kristi frelsesbud-
skab til verden (1 Pet 2,9-10).
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3 Mos 18,1-5
5 Mos 4,13-14

 Forståelse
 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Forpligtende fællesskab

Hvilke velsignelser lå der i at overholde de guddommelige ”love  
og retsregler“?

Hvordan skal mennesket ”leve ved dem“? Gælder det også i dag? 

Bibelen beskriver forholdet mellem Gud og Israel med udtrykket 
”pagt“. Gud selv indgår denne pagt, hvilket betyder, at hans nåde 
og kærlighed i enhver henseende går forud i forholdet mellem ham 
og menneskene. I denne pagt med rettigheder og pligter bliver men-
nesket Guds forbundsfælle. Mennesker, der lever i et taknemmeligt 
fællesskab med Gud, er kendetegnet ved, at de adlyder pagten (2 
Mos 24,4-8). Gud underviste sit folk i, hvordan de på alle livsområder 
kunne leve efter hans vilje, og på hvilke område de skulle adskille sig 
fra andre folkeslag.

Guds vilje er nært knyttet til loven (Sl 78,10), buddene (Sl 50,16), pag-
ten (Sl 25,10; 103,18) og Guds ord (5 Mos 33,9). Åbenbart kan man 
sætte lighedstegn mellem ”denne pagts ord“ (Jer 11,3.6.8) og lovens, 
forordningernes, vidnesbyrdenes og Guds buds ord. 

Mennesker er nødt til og også interesseret i at komme godt ud af 
det med hinanden. Forpligtende fællesskab har brug for regler og 
overenskomster. Parterne skal bestemme sig for, hvordan de afgræn-
ser deres forhold, og hvordan deres fællesskab skal forme sig. Hvor 
længe mon et venskab eller en forretningsforbindelse ville holde, hvis 
der ikke fandtes regler, og man blot lod hånt om overenskomsterne? 
Måske ville ægtefællen tage sig en kæreste ved siden af, vennen ville 
misbruge sin vens kreditkort, og kompagnonen ville måske begå 
underslæb i virksomheden. Følgerne ville være kaos og ufred. For at 
beskytte relationer mod dette og for at bevare mennesker fra at blive 
ulykkelige i deres forhold er regler og forordninger nødvendige.

Hvilke regler i livet hjælper mig med at opbygge mit forhold til Gud og 
andre?

MANDAG 17. MAJ
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2 Mos 20,2-3

 Forståelse

 Anvendelse

 

Adfærd i overensstemmelse  
med pagten
Hvad mindede Gud folket om, da han gav dem sin lov?

Hvilken betydning har frelsen i Jesus Kristus for mit forhold til  
Guds bud?

Som skaber kender Gud forudsætningerne for, hvordan livet kan ud-
folde sig harmonisk. De 10 bud er sådan set grundloven i hans rige. 
Den skulle bevare Israel fra at vælge et andet livsgrundlag end pagten 
med Gud. Derfor begynder de 10 bud med, at lovgiveren præsenterer 
sig selv. Han forpligter sig til at være sit folks Gud og binder sig til sit 
løfte. Således kan han forvente, at folket anerkender ham alene som 
deres Gud. Loven forpligter folket på Gud som Herren. Med over-
trædelsen af loven misagter det pagten med Gud (5 Mos 26,17-18; 
29,8.24). 

Med de første bud bindes folket til Gud alene. De indskærper guds-
forholdets forpligtelser. De øvrige bud peger på, hvad vi skylder hin-
anden: at huske at hvile fra arbejdet, at give agt på forældrene, livet, 
ægteskabet, ejendom og sandfærdighed. De 10 bud er ikke juridiske 
paragraffer, som en dommer skal anvende for at domfælde, men en 
fundamental forordning til menneskenes ve og vel og en målestok for 
alle andre love.
  
Ved at gøre Guds vilje har mennesket mulighed for at være i over-
ensstemmelse med Guds værdier og mål. Denne overensstemmelse 
mellem mennesket og Gud er forudsætningen for, at menigheden kan 
udføre sin opgave som Guds medarbejder i denne verden. Derfor er 
ulydighed ikke kun et forstyrrende element i forholdet til Gud, men 
den hindrer os også i at tjene verden (Amos 3,3; 2 Kor 6,14-16).

TIRSDAG 18. MAJ
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 5 Mos 5,9-10
6,17-18; 7,12-14a

Forståelse

 Anvendelse

Velsignelsens fundament

Hvilke af Guds karaktertræk viser sig her?

Hvilke løfter gælder dem, der er lydige?

Fra begyndelsen var pagtsloven forbundet med løfter om velsignelser, 
der viste, hvad Gud havde i sinde med Israel. Hans velsignelser skulle 
uhindret komme menneskene til gode. Gud ville åbenbare sig som 
god og nådig Herre, men menneskene kunne også afslå hans nåde og 
vende sig bort fra ham.

Det er påfaldende, at hans velsignelse, som de 10 bud taler om, skulle 
række ud i tusinde led, mens vreden skulle begrænses til slægtsfølgen 
af bedstefar, far, barn og barnebarn. Her bliver det tydeligt, at Gud vil 
menneskets liv og ikke dets død.

Intetsteds i Bibelen tales om muligheden for, at Gud fra sin side op- 
siger pagten med menneskene. Han er pålidelig og holder fast ved 
sine løfter. Hans trofasthed giver hold i tilværelsen (2 Mos 34,6; 4 
Mos 23,19). Hans JA til mennesket præger også loven. Guds anvisnin-
ger er aldrig vilkårlige eller afhængig af lovgiverens luner. Hans lov er 
hellig, retfærdig og god, fordi den er et udtryk for hans guddommelige 
væsen.

Guds løfter bliver ikke nødvendigvis opfyldt, men er knyttet til tro-
fastheden hos den menneskelige part overfor pagten. Dog er lydighed 
ikke et middel til at gøre sig fortjent til hans løfter og velsignelser. Den 
er snarere et udtryk for en tillidserklæring til Gud. Den, der sætter dem 
på spil, kan ikke bare gøre krav på løfterne. Men på trods af vores uly-
dighed forbliver Gud nådig og trofast.

ONSDAG 19. MAJ
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3 Mos 18,5
5 Mos 5,33
Rom 10,1-4

 Forståelse
 

 

 Anvendelse

 Refleksion

Tragisk misforståelse

Hvilken misforståelse udviklede sig i løbet af Israels historie?

Hvorfor fører lovlydighedens vej ikke til evigt liv?

Gud giver menneskene det frie valg til at have fællesskab med ham. 
Hans pagt er ikke et kontraktforhold mellem to ligeværdige parter, 
men beror på den frie nåde. Derfor kan mennesket ikke gøre sig for-
tjent til Guds velsignelse gennem lydighed. Den velsignelse, som Gud 
har lovet for lydighed, kan mennesket altså ikke gøre krav på, fordi det 
mener at have holdt sine kontraktlige forpligtelser (Sl 44,18). Lydighed 
er vigtig for fællesskabet med Gud, men ikke for de fordeles skyld, 
som den medfører.

At følge Israels retsorden, inklusive de kultiske love, førte til visse for-
ventninger og krav. Lydighed fik således karakter af, at man havde for-
tjent noget til gengæld. Den var ikke længere resultatet af pagten med 
Gud, men en slags menneskelig præstation (på forskud). 

Mens de gammeltestamentlige løfter talte om folkets liv under forhol-
dene i egen stat, viser Paulus, hvad Guds lov bliver til, når den ses som 
frelsesvej gennem fortjenestens og gerningsretfærdighedens briller. 
Så er menneskets frelse nemlig baseret på dets egne handlinger og 
ikke længere på Guds virke. I sidste ende går det fejl af Jesus Kristus, 
i hvem Gud handlede til menneskers frelse og dermed gjorde en ny 
pagt mulig (Jer 31,31-34; Luk 22,20).

Hvilken betydning har lydighed overfor Guds bud i mit trosliv?

TORSDAG 20. MAJ
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Matt 22,34-40

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Det vigtigste bud

”Ingen kan tjene to herrer.“ Hvordan kan der så findes to lige(værdige) 
vigtigste bud?

”Han (Kristus) viste, at den (loven) bygger på den brede grundvold af 
kærlighed til Gud og mennesker, og at lydighed mod dens forskrifter 
indeholder alle et menneskes forpligtelser“ (Ellen White, Mesterens 
efterfølgere, DB 1964, s. 267) Det store antal af love og forskrifter på 
Jesu tid kaldte på forenkling af buddene. Jesu svar sigtede på lovens 
egentlige mening: Den skulle tjene forholdet til Gud og medmenne-
sket. Hvor der er kærlighed i hjertet, vil mennesket leve sit liv i har-
moni med Guds vilje.

Resumé Allerede fra gammel tid tilbød Gud menneskene fællesskab 
med sig. Hans pagt var udtryk for hans kærlighed. Loven regulerede 
parternes forhold til og adfærd overfor hinanden. Mennesket skulle 
leve i lydighed mod loven – ikke som vej til frelse, men som udtryk for 
og en følge af fællesskab med Gud. For kristne er lydighed overfor 
Guds vilje et tegn på deres kærlighed til Jesus og deres himmelske far.

FREDAG 21. MAJ
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilken betydning har regler og forordninger for menneskers  
sameksistens?

  3 Mos 18,1-5 og 5 Mos 7,12-14a
Hvilket mål havde Gud med sin lov?

Hvilke misforståelser lurer i disse løfter? Hvordan kan man undgå 
dem?

  5 Mos 4,13-14 og 5,33
Hvilken indre sammenhæng findes mellem pagt og lydighed?

I hvilket omfang kan der ud af lydighed og ulydighed drages  
konklusioner om forholdet mellem mennesket og Gud?

  Matt 22,36-40
Hvorfor er buddet at elske Gud af hele sit hjerte det største?

Hvorfor hører kærligheden til Gud og næsten tæt, ja uadskilleligt, 
sammen?

Hvilken betydning har buddenes fokusering på kærligheden for for-
ståelsen af loven?

Hvordan har I erfaret velsignelser i forbindelse med lydighed?

DIALOG TIL SABBATTEN 22. MAJ
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UGEN 23.-29. MAJ 2021

”Altså venter der Guds folk en sabbatshvile“ Hebr 4,9.

Sabbatten er et tilbagevendende tegn på, at Gud fra første færd og i 
al evighed vil sin skabning det bedste.

Et fyrtårn tjener som pejlemærke for skibsfarten, så farer for eksempel 
kan opdages i tide, kursen kan holdes, eller en havn kan anløbes med 
præcision. Lysets stråler samles ved hjælp af en fresnel-linse. Oftest 
er fyrtårnet konstrueret, så det udsender karakteristiske blink. Med 
regelmæssige mellemrum kaster det lysstråler ud over havet. Når lyset 
registreres, forbliver skibet på rette kurs. Hvis det ignoreres, kan det 
medføre farlige situationer og i værste fald skibbrud.

Sabbatten skal også i Bibelen forstås som et tegn. Den vender tilbage 
med regelmæssige mellemrum og lader os både se tilbage til oprindel-
sen og frem mod målet.

Søndag Den syvende dag 1 Mos 1,31 til 2,4a
Mandag Tegn på Guds omsorg 2 Mos 16,15-30
Tirsdag Tegn på Guds skaberkraft 2 Mos 20,8-11
Onsdag Tegn på pagten med Gud 2 Mos 31,14-17
Torsdag Tegn på helligelse ved Gud 2 Mos 31,12-13
Fredag Tegn på evigheden Matt 11,28-30

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

9. 9. ugeuge Sabbatten – tegnet  
på pagten
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SØNDAG 23. MAJ

1 Mos 1,31-2,4a

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

71

Den syvende dag

Hvad ”gjorde“ Gud på den syvende dag?

Hvordan oplever jeg i dag Guds hvile på den syvende dag?

Sabbatten er ikke en jødisk opfindelse. ”Sabbat“ som betegnelse for 
den ugentlige hviledag forekommer ganske vist først, efter at israelit-
terne var draget ud af Egypten (2 Mos 16,23), men det hebraiske ords 
stamme shavat (holde op med, hvile) går tilbage til skabelsesberetnin-
gen. Den syvende dag har sin oprindelse i Gud selv. 

• Gud fuldendte. Skabelsen var fuldendt. Det var ikke nødvendigt 
med en ottende dag.

• Gud hvilede. Han holdt op med at skabe og fokuserede nu på 
særlig vis på skabningen. Fra 2,4 kaldes Gud for Herren (Jahve). Det 
udtrykker en relation.

• Gud helligede. Det handlede ikke om specifikke ting eller rum, men 
om en særlig tid. 

• Gud velsignede. Ligesom dyrene og menneskene skulle også den 
syvende dag ”blive talrig“ (sml. 1,22.28) og eksistere altid. Det var 
Guds plan.

Da synden brød ind i verden, blev freden ødelagt for hele skabervær-
ket. Det onde levede side om side med det gode. Harmonien var truet, 
og menneskets liv endte i hårdt slid (3,16-19).

” I begyndelsen åbenbarede Gud sig gennem hele skaberværket ... 
Nu har synden skæmmet Guds fuldkomne værk, men alligevel bliver 
denne skrift stående. Selv nu forkynder alt det skabte Guds storhed“ 
(Ellen White, Jesu Liv, DB 2013, s. 13). 

Sabbatten er en gave fra Gud. Den fandtes i Paradis og er blevet be-
varet indtil i dag. Den giver os mulighed for at have del i Guds hvile, at 
afse tid til ham og andre og opleve sabbattens velsignelse.

Hvor kan jeg se spor efter det oprindeligt fuldkomne skaberværk? 
Hvilke øjeblikke eller epoker i mit liv har været specielt velsignede eller 
er hellige for mig?
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2 Mos 16,15-30

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Tegn på Guds omsorg

Hvad var Guds hensigt med manna-underet?

Hvad kan jeg lære af det i forhold til min forbrugeradfærd?

”Brødet fra himlen“ gav Gud sit folk som reaktion på dets utilfredshed 
med situationen i ørkenen. I den forbindelse får sabbatten en særlig 
betydning.

- Alle fik hver dag den mængde manna, som de havde behov for: 
Gud foretrækker ingen og forfordeler ingen.

- På den sjette dag var der dobbelt så meget manna: Gud sørger for, 
at menneskene kan nyde sabbatshvilen.

- Kun mannaen til sabbatten holdt sig frisk: Gud ønsker, at menne-
skene ikke styres af deres behov for at hamstre.

- På sabbatten lod Gud ikke manna regne fra himlen: Der er ingen 
fordel ved at samle. Man ærer Gud ved ikke at foretage sig noget.

Sabbatsbuddene i 2 Mos 16,23 og 16,29 udlægger sabbatten som 
tegn på Guds omsorg (sml. 5 Mos 8,3).

Gud tager sig af vores behov. I Fadervor henvender vi os fuld af for-
trøstning til ham: ”Giv os i dag vort daglige brød“ (Matt 6,11). Vi 
synes dog tit, at det ikke er nok. Vi vil også gerne sikre os mod mor-
gendagens udfordringer og samler derfor til huse: toiletpapir, pasta, 
livsforsikringer m.m. Men fornuftig planlægning skal ikke gå hen og 
blive til bekymring. ”Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; 
dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag 
har nok i sin plage“ (Matt 6,34). På sabbatsdagen slipper vi hverda-
gens bekymringer og nyder fritiden med hinanden og med Gud.

Den sjette dag, som også kaldes forberedelsesdagen (Luk 23,54), bli-
ver tit til en særdeles anstrengende dag. Forberedelserne til sabbatten 
kan endda fortrænge selve sabbatshvilen. Hvordan kan jeg indrette 
den på en måde, så sabbatten virkelig bliver til en velsignet hviledag?

MANDAG 24. MAJ
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 2 Mos 20,8-11

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
 

Tegn på Guds skaberkraft

Hvem er sabbatten tænkt til og med hvilket formål?

Hvordan kan jeg ”hellige“ denne dag?

Sabbatsbuddet fylder cirka en tredjedel af hele teksten i de 10 bud. 
Placeringen af dette fjerde bud er også af betydning. Det knytter de 
første tre bud, der har Gud for øje, sammen med de næste seks bud, 
der drejer sig om menneskenes indbyrdes forhold. Den syvende dag er 
”sabbat for Herren“. Samtidig sørger den for, at tjenestefolk og arbej-
dere kan nyde hvile og Guds særlige velsignelse. Sabbatten er en bro 
mellem Gud og mennesker, men også mennesker imellem.

”Husk sabbatsdagen og hold den hellig.“ Det betyder i første omgang: 
Lad sabbatten minde dig om dengang, Gud og hele skaberværket hvi-
lede. Tænk tilbage på den tid, da arbejdet ikke definerede tilværelsen.

”Kom i hu“ – det betyder også: Beskæftig dig igen og igen med sab-
batten. Tænk hver uge på, at det ikke er på grund af dit arbejde, at du 
er i live, men at det er Gud, der holder dig i live. Ethvert menneske må 
leve af Guds fylde (sml. 23,12). 

Troende mennesker, der (endnu) ikke kender sabbatten, kan også leve 
i et nært forhold til Gud. Hvordan kan man vise dem, at forholdet bli-
ver endnu dybere, når man helligholder sabbatten?

”Selvom arbejde er en opgave, der har rod i skabelsen, er hvilen hos 
Gud menneskets egentlige bestemmelse“ (Volker Kessler, Der Befehl 
zum Faulenzen, Marburg 2008, 24).

TIRSDAG 25. MAJ
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 2 Mos 31,14-17
 
 

 Forståelse

 

 

 
 Anvendelse

 Refleksion

Tegn på pagten med Gud

For hvem gælder sabbatten som pagtstegn?

Hvornår oplever jeg oftest ”hellig tid“ med Gud?

I Bibelen omtales sabbatten fire gange som ”tegn“ mellem Gud og 
hans folk (2 Mos 31,13.17; Ez 20,12.20). Som tegn er sabbatten ikke 
bare en mulighed. At helligholde sabbatten medfører tydelige, syn-
lige forskelle: Den, der bevidst holder sabbatten hellig, vidner om sit 
tilhørsforhold til Gud. Den, der bevidst vanhelliger den, skiller sig fra 
Gud. Sabbatten gælder for alle generationer som tegn på en evig 
pagt.

”Når en israelit i Det Gamle Testamente brød sabbatten, havde det 
samme symbolske betydning, som hvis en ægtefælle nu om dage 
kastede sin vielsesring for fødderne af den anden. Dermed viser man: 
Pagten med dig har ingen værdi for mig længere“ (Kessler, 16f.).

Sabbatsbuddet i 2 Mos 31 kommer lige efter beskrivelsen af taber-
naklet, hvor Gud ”ville tage bolig hos dem“ (25,8). Gud ønsker at leve 
i fællesskab med menneskene. For at kunne være i nær kontakt med 
Gud er den tid, som mennesker bruger sammen med ham, vigtigere 
end genstande og lokaliteter. Relationer opstår og udvikler sig i mø-
det. Derfor skal sabbatten være lige så hellig for mennesket som for 
Gud.

Det er vigtigt, at sabbatten har meningsfyldte kendetegn, der kan 
vise os, hvad det egentlig drejer sig om. Dette kan fremmes ved sab-
batsvaner, der understreger vores forhold til Gud. For eksempel kan 
man indrette måltidet og andagten fredag aften på en særlig måde. 
Sabbatten kan hilses velkommen med et lille ritual. Det samme kan 
ske ved dagens afslutning. Det er en god ide at genoverveje ens egen 
”sabbats-kultur“, så den kan blive til et tegn på pagten med Gud.

”Ritualer er ‘heller’ (tilflugtssteder), hvor vi kan finde ind til os selv“ 
(Pierre Franckh).

ONSDAG 26. MAJ
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 2 Mos 31,12-13

 

 Forståelse

 Anvendelse
 

 Refleksion

Tegn på helligelse ved Gud

Hvordan hænger sabbat og helligelse sammen?

Hvordan præger sabbatten mine tanker, følelser, handlinger og  
min vilje?

Da sabbattens formål især er at intensivere pagten mellem Gud og 
mennesker, er det klart, at det vil medføre forandringer, når man 
helligholder den. Man må erkende: Helligelse sker ved Gud, Herren, 
pagtens Gud. På hebraisk betegner ordet ”erkende“ en tæt og kærlig 
relation (sml. 1 Krøn 28,9; Es 43,10). Guds omsorg omfatter alt fra ma-
terielle goder til åndelige behov. 

I den fuldkomne skabelse var menneskets første dag en sabbat. På 
sabbatten må mennesket opleve, at dets liv, dets værd, dets virke og 
dets fremtid ikke afhænger af egne bedrifter, men af Gud, der helliger 
det. Det er Gud, der knytter os mennesker til sig. På sabbatten må 
mennesket have lov til at holde inde med sine gøremål og lade Gud 
virke. Set i det lys er begge dele – retfærdiggørelse og helligelse – 
Guds gerning (sml. 2 Kor 3,18).

Forstået på den måde bliver sabbatten ikke en adgangsbillet til ger-
ningsretfærdighed og fromme præstationer. Den peger tværtimod 
væk fra menneskelige gerninger og hen på Guds handling. Det er altså 
ikke det, vi bør gøre eller ikke må gøre på denne dag, der er i fokus på 
sabbatten, men vores vilje til på en særlig måde at lade Gud skænke os 
noget.

”Vedvarende strenghed kan lægge en alvorlig dæmper på selve da-
gens [sabbattens] ånd, men overfladiskhed ville nok tilintetgøre den“ 
(Abraham J. Heschel, Der Sabbat: Seine Bedeutung für den heutigen 
Menschen, Berlin 1990, 16).

Hvad kan hjælpe mig til – især på sabbatten – at opleve og fryde mig 
over Guds aktive nærvær?

TORSDAG 27. MAJ



76

Matt 11,28-30

 Resumé

Egne tanker

Tegn på evigheden

Jesus knytter den lovede hvile sammen med sig selv. Med ham kom-
mer ”nådeåret“ (Luk 4,16-19), med ham begynder ”sabbatsgenera-
tionen“ (Matt 1,17), og netop på sabbatten er det ham, der udfrier 
mennesket (fx Luk 13,16). Jesus er selve sabbatshvilen. Løftet om den 
evige hvile står med ham på et solidt grundlag (Hebr 4,9).
 
”Hvis man ikke lærer at få smag for sabbatten, så længe man er i 
denne verden, og hvis man ikke lærer at elske evigheden, vil man ikke 
kunne nyde evigheden i den kommende verden“ (Heschel, 59).

Syvende-dags-sabbatten er en erindring om den fuldkomne skabelse 
og et blik frem mod den herlige, nyskabte jord. Ved at helligholde 
sabbatten erkender mennesket, at Gud på alle måder ønsker at drage 
omsorg for det og leve i tæt fællesskab med det. 

FREDAG 28. MAJ
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1

 2
 

3

 

4

Spørgsmål til drøftelse

Hvilken værdi ser I i at standse op og hvile – set i lyset af vores  
samfunds bestræbelser på vedvarende maksimering?

  1 Mos 1,31 til 2,4a
Hvordan ”fuldendte“ hvilen sabbatten? 

Hvordan adskiller den første sabbat sig fra de ugentlige hviledage, 
som vi oplever i dag? 

Hvad er fælles for dem?

  2 Mos 20,8-11
Hvad vil det sige at ”hellige“ en bestemt tid? 

Hvordan kan Guds omsorg for trælle, fremmede og nyttedyr på  
sabbatten overføres på vores livssituation? 

Hvad ville I være parat til at undvære på sabbatten for andre  
menneskers skyld?

  2 Mos 31,12-17
Hvilke af disse udsagn i sabbatsforordningen lægger I vægt på? 

Hvilke volder jer vanskeligheder? Hvordan tackler I det? 

På hvilken måde kan helligholdelse af sabbatten hellige os selv og 
intensivere relationen til Gud?

”Hvis man ikke lærer at få smag for sabbatten, så længe man er i denne 
verden, og hvis man ikke lærer at elske evigheden, vil man ikke kunne 
nyde evigheden i den kommende verden“(Abraham J. Heschel, 59).

Hvad har sabbatten og håbet om evigheden tilfælles? 

DIALOG TIL SABBATTEN 29. MAJ
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UGEN 30. MAJ TIL 5. JUNI 2021

”Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med 
Israels hus og med Judas hus“ Jer 31,31.

Guds måde at handle på overfor sit pagtsfolk var altid præget af nåde 
og barmhjertighed.

Fra begyndelsen hørte Guds folk til i pagtens tradition. I den forekom 
der brud såvel som kontinuitet, idet Israels forhold til Gud var over-
skygget af utroskab og nationale katastrofer. Dette var årsagen til 
pagtens fornyelse, som viser Guds troskab overfor sit folk.

Der er næppe noget, der er skønnere end en meningsfuld og lykkelig 
relation. Det er ikke for ingenting, at ægteskabet mellem mand og 
kvinde skal vare hele livet. Hvordan kan det sikres, at det varer livet 
ud? Det er der ingen garanti for – dog er der ifølge Danmarks Statistik 
sket et drastisk fald af skilsmisser i 2019 i forhold til 2018 på 30 % (ht-
tps://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30085). Det kræver, 
at ægtefællerne har et vedvarende inderligt forhold til hinanden. Dette 
er også forudsætningen for relationen mellem Gud og hans folk. Den 
”nye pagt“, som vi skal se på i denne uge, drejer sig netop om dette 
inderlige forhold til Gud.

Søndag Dens løfter Jer 31,31-34
Mandag Dens væsen Hos 2,20-22; Ez 11,19-20
Tirsdag Dens parter Es 56,6-7; Ef 2,11-13.19
Onsdag Dens fortrin Hebr 9,11-15; 10,1-7
Torsdag Dens præsentation Hebr 8
Fredag Dens symbolik 1 Kor 11,23-26

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

10. 10. ugeuge Den nye pagt
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SØNDAG 30. MAJ

 Jer 31,31-34

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

79

Dens løfter

Hvorfor var pagtens fornyelse nødvendig?

Hvordan kan jeg erkende, om Gud har ”skrevet den [sin lov] i mit 
hjerte“?

Da tiden var kommet, hvor Sydrigets (Juda Rige) politiske selvstændig-
hed skulle have en ende og templet skulle ødelægges af babylonierne, 
fik Jeremias af Gud den opgave at forkynde en ny pagt. Udtrykket ”ny 
pagt“ nævnes første gang i Bibelen i dette skriftsted. Men tanken om 
fornyelse af pagten findes allerede tidligere i Det Gamle Testamente 
(se mandag). Gentagne gange havde folket gennem oprør og vantro i 
historiens forløb forhindret Guds planer. Derpå sendte Gud profeterne 
til dom over Israel, dog samtidig med løftet om, at Gud ville forny 
pagten.

Den nye pagt er ikke noget fuldstændig andet end den gamle, som 
Gud havde indgået med Israel på Sinaj. Problemet på Jeremias’ tid be-
stod ikke i, at pagten fra Sinaj var forældet, men at den hele tiden blev 
brudt. En omhyggelig læsning af Jer 31,31-34 viser, at mange aspekter 
af den ”gamle pagt“ bevares i den nye.

”Det væsentligt nye ved denne pagt er, at menneskers lydighed 
overfor pagten ikke består i at holde buddene 'i det ydre', men i at 
være i et inderligt forhold til Gud og derfor være i stand til at leve i 
overensstemmelse med Guds væsen ... lydighed er faktisk en indre 
overensstemmelse i relationen“ (Ulrich Wendel, hg., Studienbibel zur 
biblischen Prophetie, Holzgerlingen 2019, 1041).

Hvordan står det til med min indre overensstemmelse med Guds vilje? 
Sommetider har mit forhold til Gud også brug for fornyelse. Hvornår 
er det nødvendigt? Hvad hjælper mig i at forny relationen til Gud?

”Vi elsker kun den, der skaber fornyelse i os“ (Siegfried Brunn).
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Hos 2,20-22
Ez 11,19-20

 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

Dens væsen 

Hvori består den nye pagts væsen?

Hvordan ville jeg beskrive mit pagtsforhold til Gud?

Hvilket motiv har jeg for at holde buddene?

Omkring 150 år før Jeremias’ tid – Israels ti stammers nordlige rige 
stod foran deres undergang – tænkte profeten Hoseas over en for-
nyelse af pagten. Han sammenlignede dette med et giftermål. Gud 
“tilbyder dyrebare gaver som brudepris: retfærdighed, ret, nåde, 
barmhjertighed og troskab. Det drejer sig ikke om materielle goder, 
men om egenskaber, der konstant opretholder og gendanner forhol-
det“ (s.st. 1195)

Guds initiativ ses også tydeligt hos Ezekiel. Det var ham, der ønskede 
at erstatte folks gamle hårdhjertede vægelsind med en ”ny ånd“. Alle-
rede på Det Gamle Testamentes tid var det muligt at opleve en forny-
else af pagten gennem ægte tro, mens menneskene omvendt på Det 
Nye Testamentes tid kunne falde tilbage i oplevelserne fra den gamle 
pagts tid: ydre religiøse former uden indre fornyelse (se torsdagsaf-
snittet).

Frelsen skete og sker udelukkende ved troen på Gud, der af nåde for-
lader os vores skyld og forandrer vores indre. Ifølge Paulus lever den 
troende i den nye pagt ”i Åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle“ 
(Rom 7,6). For den nye pagt gælder, at ”Ånden gør levende“ (2 Kor 
3,6), fordi Gud ved den udgyder kærligheden til Jesus i hjertet (Rom 
5,5). Derfor er lydighed i kærlighed mod Jesu vilje en følge af det nye 
liv og frelsen og ikke midlet til at blive frelst.

”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd“ (Sl 51,12).

MANDAG 31. MAJ
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 Es 56,6-7

 Ef 2,11-13.19

Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Dens parter

Hvilke betingelser forudsattes for at også andre end israelitterne 
skulle have del i pagtens velsignelser?

Hvor er der risiko for, at jeg overilet frakender andre retten til at  
være Guds børn?

Jeremias skriver, at den nye pagt ville blive sluttet ”med Israels hus og 
med Judas hus“ (31,31). Betyder det, at kun de kødelige efterkom-
mere af Abraham kunne komme i betragtning til pagtens løfter? På 
ingen måde, for ikke engang i gammeltestamentlig tid var det tilfæl-
det. Guds hensigt har altid været at frelse alle mennesker. Det gælder 
uforandret også for den nye pagt.

På Det Nye Testamentes tid udgjorde rigtignok jøderne, der antog 
Jesus og hans evangelium, kernen i Jesus-menigheden. De var i mod-
sætning til dem, der var ”forhærdede“, den ”rest, som er udvalgt af 
nåde“ (Rom 11,5-7). Men samtidig antog også hedninger evangeliet 
og blev ”podet“ ind i Guds folk (Rom 11,17-19). Dette folk sammen-
sattes af kristustroende, hvor den kulturelle og religiøse afstamning 
ikke længere spiller nogen rolle. 
  
Evangeliet vidner om alle menneskers behov for frelse, forkynder 
frelsen ved Kristus, henviser til betingelserne for Guds antagelse og 
stiller alle foran Kristus som dommer. Evangeliet minder os om grund-
værdierne såsom menneskeværd, retfærdighed, frihed og kærlighed 
til medmennesket, som, hvor de overtrædes og undertrykkes, kræves 
overholdt. I det ligger Kristi budskabs forandrende kraft, som vi møder 
i den nye pagt.

”For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legem-
lige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os“ (Ef 2,14). 
Hvor oplever jeg dette – indenfor og udenfor menigheden?

TIRSDAG 1. JUNI
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Hebr 9,11-15;
 10,1-7

 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 Refleksion

Dens fortrin

Hvad har gjort Jesus til den nye pagts fuldkomne formidler?

Hvilken rolle spiller erkendelsen af, at Jesus taler min sag overfor 
Gud, i min hverdag?

I Hebræerbrevets kapitler 8-10 kommer Paulus udførligt ind på den 
nye pagt: Jesus Kristus ”er formidler af en bedre pagt“ (8,6). På Det 
Gamle Testamentes tid var problemet med den gamle pagt ikke pag-
ten i sig selv, men folkets svigt, at den ikke blev modtaget i tro (4,2). 
Den nye pagts fortrin på nytestamentlig tid bestod i, at Jesus ved at 
dø på korset optrådte som det sande påskelam (se grafikken i tors-
dagsafsnittet). Dyreofrene i den gamle pagt henviste til ham. Gennem 
Jesu syndfrie liv, død og tjeneste som ypperstepræst har den jordiske 
helligdomstjeneste nu fundet sin opfyldelse (9,8-14). I den nye pagt 
åbenbares et større og mere fuldstændigt billede af Guds kærlighed, 
som han har til den faldne menneskehed.

Det, som ydre ceremonier aldrig kunne opnå, nemlig at fjerne synden 
og rense samvittigheden, gøres muligt i vores liv på grund af Kristi of-
fer. Den kristne tro henviser således til den eneste mulighed for at løse 
syndens kerneproblem. Syndsforladelse og retfærdiggørelse er fun-
damentet for det, som alle yderligere forvandlinger (helligelse, gode 
gerninger) bygges på, men uden dem forbliver de ren kosmetik.

Forestil dig, at det endnu i dag var nødvendigt for dig egenhændig at 
bringe dyreofre for dine synder. Hvordan ville du have det? Muligvis 
har offertjenesten modvirket en letfærdig omgang med synden. Hvor-
dan kan man som kristen modvirke denne?

ONSDAG 2. JUNI
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Ekskurs

 Hebr 8

 

 

Pagtens grafiske præsentation

1. Guds gerning: Nådepagten (Frelsens pagt)
 • Gud reagerer på menneskenes synd
 • Omfatter alle pagter, som Gud har indgået med mennesker  

 til alle tider
 • Mål: Genoprette tilstanden fra før synden kom ind i verden

2. Guds gerning: Den gamle pagt (Det Gamle Testamentes tid)
 • Den jordiske helligdomstjeneste, der symboliserede omgangen  

 med synd og tilgivelse
 • System af ceremonielle, moralske og civile love

3. Guds gerning: Den nye pagt (Det Nye Testamentes tid)
 • Stadfæstet ved Jesu Kristi blod
 • Gyldig til alle tider på grund af Jesu offer
 • Lægger vægt på menneskets indre fornyelse

4. Menneskelig reaktion:  
den tidsubegrænsede oplevelse af den gamle pagt

 • Kun ydre formel fromhed
 • Gerningsretfærdighed

5. Menneskelig reaktion:  
den tidsubegrænsede oplevelse af den nye pagt

 • Oplevelse af sand tro
 • Gjort muligt ved Helligånden
 • Guds lov i hjertet
 • Indre fornyelse

Kilde: Skip MacCarty, In granite or ingrained? What the Old and New  
Covenants reveal about the Gospel, the Law, and the Sabbath, Berrien 
Springs, MI 2007, 292-305

TORSDAG 3. JUNI

Guds gerning

Frelsens pagt

Menneskeligt svar

Erfaring i den gamle pagt

Erfaring i den nye pagt

Syndefaldet Den nye jord

Helligdomstjenesten

Den historiske nye pagt

Jesus

Den historiske gamle pagt
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1 Kor 11,23-26

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Dens symbolik

Hvilken rolle spiller nadveren i den nye pagt?

”Ved sammen med sine disciple at spise af brødet og drikke vinen for-
pligtede Kristus sig selv som deres Frelser. Han overgav dem den nye 
pagt, ved hvilken alle, der tager imod ham, bliver Guds børn og Kristi 
medarvinger. Ved denne pagt modtog de enhver velsignelse, som 
Himmelen kunne skænke for dette og det kommende liv. Pagtshand-
lingen skulle stadfæstes ved Kristi blod, og forvaltningen af sakramen-
tet skulle til stadighed minde disciplene om det grænseløse offer, der 
blev bragt for hver enkelt af dem“ (Ellen White, Jesu liv, DB 2013, s. 
581).

Den nye pagt er sammenlignet med den gamle en mere omfattende, 
fuldstændig og bedre åbenbaring af frelsesplanen. Dens midtpunkt er 
Jesus Kristus. Ved troen på ham kan vi ligesom de sande troende på 
Det Gamle Testamentes tid have del i den nye pagts erfaring.

FREDAG 4. JUNI
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Spørgsmål til drøftelse

Hvorfor indgår vi ægteskabelige og andre kontraktlige forbindelser?
Hvilke fordele og ulemper er der ved det?

Hvorfor valgte Gud i sit forhold til os formen af en pagt (kontrakt)?

  Jer 31,31-34
Hvorfor blev det nødvendigt at forny pagten mellem Gud og  
Israel/Juda?

Hvad adskiller den nye pagt fra den gamle? 
Tal sammen om de svar, skriftstedet giver.

  Hebr 8,6-7; 9,11-15
Hvad betyder det, at Kristus er den nye pagts formidler?

  1 Kor 11,23-26
Hvad har nadveren med den nye pagt at gøre?

Hvordan kan vores pagt med Kristus styrkes?

DIALOG TIL SABBATTEN 5. JUNI
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UGEN . 6.-12. JUNI 2021

”Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få 
den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning fra over-
trædelserne under den første pagt“ Hebr 9,15.

Jesus Kristus er omdrejningspunktet i den nye pagts helligdom.

To børn går tur med deres forældre og leger ”fang skyggen“. Solen 
står lavt, så deres skygger er temmelig lange. Nu prøver de på at 
hoppe hen på hinandens skygger uden selv at blive ”fanget“. Man kan 
ikke på deres skygger se, hvordan de præcist ser ud, eller hvor store de 
er i virkeligheden. Alligevel identificerer de sig med deres egen skygge, 
selv om det ikke er dem selv, disse tavse ledsagere, der altid dukker 
op, når de er omgivet af lys.

Det Nye Testamente kalder den israelitiske tempeltjeneste for en 
skygge, der blot skulle pege hen til en kommende, større virkelighed. 
Den er kun et ufuldkomment, skitseagtigt billede af det, der sker i 
den nye pagts helligdom. Med Jesus Kristus kom selve dens ”væsen“ 
og afløste de gamle forbilleder. Derfor kan vi se virkeligheden meget 
tydeligere. Men hvad der egentlig sker i den sande helligdom, kan vi 
også kun fatte i tro.

Søndag Bofællesskabet 2 Mos 25,8; 29,42-46; 
   3 Mos 26,11-13
Mandag Det enestående offer Hebr 9,22; 10,4; Es 53,4-7
Tirsdag Formidleren og talsmanden 1 Tim 2,5-6; 1 Joh 2,1-2; 
   Hebr 9,13-14
Onsdag Den himmelske ypperstepræst Hebr 8,1-6; 9,11-12.24
Torsdag Den himmelske helligdom Åb 4,2-5; 5,6-8; 8,3-4; 
   11,19
Fredag Nådens trone Hebr 4,14-16; Ef 3,11-12

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge Den nye pagts  
helligdom
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SØNDAG 6. JUNI

 2 Mos 25,8;
29,42-46

3 Mos 26,11-12

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

87

Bofællesskabet

Hvilke forberedelser gjorde Gud for at leve sammen med Israels folk?

Hvilket løfte gælder også for os?

Gud giver folket besked på – via Moses – at opføre tabernaklet. Han 
vil bo hos dem. Helligdommen er et synligt tegn på hans ønske om 
at pleje et nært forhold til dem. Her vil Gud møde menneskene, bo 
blandt dem og være deres Gud. Siden udgangen af Egypten har han 
vist sit nærvær i en sky- og ildsøjle, der ledsagede folket gennem ør-
kenen (2 Mos 13,21-22). Nu skal også teltet midt i lejren pege på hans 
tilstedeværelse. Det er altså ikke bare et sted, som Gud har indviet og 
helliget. Her mødes himmel og jord. Her sker forsoning. Her åbenbarer 
Gud sin herlighed.

Det endelige mål og den dybeste mening med livet er fællesskabet 
med Gud. Jesus virkeliggjorde det som menneske på enestående vis. 
Ligesom Gud boede hos menneskene, kom Kristus til jorden (Joh 1,14) 
for at åbenbare sin plan om det fremtidige bofællesskab, idet han vil 
indrette boliger til os (Joh 14,2-3; Åb 21,3-4).

Her og nu er vi heller ikke overladt til os selv. Jesus kommer til os i 
kraft af Helligånden, som er hos os og i os (Joh 14,17-18). ”Den, der 
elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi 
skal komme til ham og tage bolig hos ham“ (Joh 14,23).

Hvad betyder Jesu tilbud til mig om at ville ”tage bolig“ hos mig? Og 
når Jesus bor i mig, hvilke følger har det så for mig, min livsførelse og 
den måde, jeg tænker, handler og taler på? Hvad betyder det for min 
karakterudvikling?
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Hebr 9,22; 10,4
Es 53,4-7

 Forståelse

 

 

 Anvendelse 

 Refleksion

Det enestående offer

Hvilken betydning tilskrives blodet?

Hvad betyder Jesu offer for mig?

Offertjenesten på gammeltestamentlig tid var et tegn på, hvad der 
ville ske i fremtiden, og den fandt sin opfyldelse med Jesu død. Skyld 
kan kun sones med blod, men dyreblod er ikke tilstrækkeligt for at 
fjerne menneskets skyld over for Gud. Det besidder ikke i sig selv no-
gen rensende eller forsonende kraft.

Den nye pagts særlige kvalitet består i, at alle synder slettes med et 
eneste offer. Den, der holder sig til Kristus og tager imod hans tilgi-
velse, har del i hans død, hans opstandelse, forsoningen med Gud og 
det evige liv.

Guds lidende tjener (Es 53) beskrives som en, der uden modstand 
påtager sig andres sygdom, skyld og smerte. Hvis man mener, hans 
lidelser er en konsekvens af hans egne handlinger, vil man ikke kunne 
identificere sig med den lidende tjener eller hans lidelser. Men tjene-
rens stedfortrædende lidelse er et udtryk for en dyb, urokkelig kær-
lighed til menneskene. En kærlighed, der ikke ser på, hvad man har 
fortjent eller ej.

Allerede længe før vi var i stand til at bede den første spæde bøn i vo-
res spirende tro, og inden vi kunne formulere en bekendelse af troen 
på Gud, havde Kristus besluttet at træde i vores sted (Rom 5,8). Vi kan 
altså kun reagere på hans frelsende gerning i tro. Vi kan ikke bidrage 
med nogen ting. Frelsen er alene Guds værk, og vores eneste og stør-
ste chance er at tage imod den.

Hvor let eller hvor vanskeligt er det for mig at lade en anden bøde for 
en skade, jeg har forvoldt?

MANDAG 7. JUNI
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1 Tim 2,5-6
1 Joh 2,1-2

 Hebr 9,13-14

 Forståelse

 Anvendelse

Refleksion

 

Formidleren og talsmanden

Hvordan er Jesus fortaler for os mennesker?

Hvilken indflydelse har hans formidlende gerning på min hverdag?

Dyreofringer sørgede for kultisk renhed. Synderens renselse var dog 
kun et ydre anliggende. Den gjorde det muligt for ham igen at deltage 
i det offentlige, religiøse liv, men den havde ikke varig, rensende virk-
ning. Jesus er den eneste formidler mellem Gud og mennesker, der kan 
tale vores sag, så det har varige konsekvenser. I frelsergerningen virker 
Fader, Søn og Helligånd tæt sammen. Kristus tilbyder sig gennem Hel-
ligånden som offer over for den evige Gud og er nu vores talsmand 
hos Faderen. Den, der tager imod dette i tro, erfarer tilgivelse og en 
forandret måde at tænke og handle på. Det giver en følelse af dyb let-
telse – samvittigheden tynges ikke længere af døde gerninger.

”Gud ønsker ikke, at vi er mistroiske og plager vores sjæle, fordi vi er 
bange for, at Gud ikke vil antage os på grund af vores syndighed og 
uværdighed ... Vi kan sige: 'Jeg ved, at jeg er en synder. Derfor behø-
ver jeg en frelser ... Jeg har ingen fortjeneste eller kvaliteter, der giver 
mig ret til frelse. Men jeg bringer Guds Lams blod, der soner alt, frem 
for Gud, som bærer verdens synd. Det er det eneste, jeg kan påkalde 
mig’“ (Ellen White, The Faith I Live By, p. 102. The Signs of the Times, 
July 4, 1892).

Hvornår kan jeg være fristet til at tænke, at Kristus ikke kan tilgive 
mig? Hvad hindrer mig i helt og fuldt at tage imod hans tilbud om 
at træde i mit sted? Hvordan kan jeg trøste andre, der martres af så-
danne tanker?

TIRSDAG 8. JUNI
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Hebr 8,1-6;
 9,11-12.24

 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Den himmelske ypperstepræst

Hvad er ”hovedsagen“ i Kristi ypperstepræstelige gerning?

Hvad består denne tjeneste i, og hvad betyder det for mig?

Med enkelte afbrydelser opretholdtes tjenesten ved den jordiske hel-
ligdom indtil ødelæggelsen af templet i Jerusalem. Præsterne foretog 
ofringerne, stænkede dyrenes blod på alteret og bragte det ind i hel-
ligdommen. Det var udelukkende ypperstepræsten, der én gang om 
året, på den store forsoningsdag, trådte ind i det Allerhelligste bag det 
inderste forhæng for at skaffe soning for sine og folkets synder (3 Mos 
16).

Den ”sande“ helligdom, som det jordiske skulle pege hen imod, er en 
himmelsk realitet og ikke gjort med menneskehænder. Dér skiftes yp-
perstepræsterne ikke ud, som det skete i Jerusalem. Kristus varetager 
dette embede i al evighed. Den ”bedre“ pagt og de ”bedre“ løfter 
bygger på den kendsgerning, at symbol og skygge nu afløses af det 
sande væsen, virkeligheden. Frelseren er kommet, frelsen er fuldbragt. 
Nu er der direkte adgang til Gud for enhver (7,22-25). Jesu tjeneste 
hos Gud består i at være fortaler for alle dem, der har taget imod ham 
i tro.

Ypperstepræstens tjeneste er ikke noget, vi kender fra vores hverdag. 
For de første kristne var den en realitet, de selv oplevede. Men at der 
er én, der ”træder frem for Guds ansigt til gavn for os“ (9,24), har alle 
dage været til trøst og opmuntring for troende. Som vores ”talsmand 
hos Faderen“ (1 Joh 2,1) sørger han ved Guds trone for tilgivelse og 
fred.

Hvornår har jeg oplevet, at nogen har talt min sag? I hvilke situationer 
kan jeg gøre det for andre?

ONSDAG 9. JUNI



91

Åb 4,2-5; 5,6-8;
 8,3-4; 11,19

 
 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Den himmelske helligdom

Hvordan oplever Johannes den himmelske helligdom?

Hvilken indflydelse har begivenhederne i himlen på min dagligdag?

Guds trone er centrum for den himmelske verden. Herfra styrer Gud 
historiens gang i universet, og dér tjener de himmelske væsener ham. 
Kristus har siden sin himmelfart siddet på tronen ved Guds højre hånd. 
Her når ”de helliges bønner“ Faderens og mellemmandens ører.

Helligdommen i himlen er ikke blot et billede eller et symbol. Den er 
virkelighed. Ligesom præst og offer i det jordiske tempel finder de-
res pendant i Jesus Kristus som ypperstepræst og ”lam“, således gør 
også tabernaklet i templet i den himmelske helligdom. Det er hverken 
muligt eller nødvendigt at forestille sig himlens indretning præcist og 
konkret. Det afgørende er, at det er vores sag, der behandles dér. Det 
er ikke stolper og forhæng, der helliges i den nye pagt ved at blive 
stænket med blod, men de troende, deres hjerter og samvittighed.

Johannes´ Åbenbaring forudsætter kendskab til den jordiske hellig-
domstjeneste. Når Johannes ser, hvordan templet åbnes, og pagtens 
ark kommer til syne, er det et billede på forsoningsdagen, da ypperste-
præsten gør tjeneste i det Allerhelligste. Denne festdag symboliserede 
dommens dag, da synden fjernes (3 Mos 16). Kristus opfylder både 
symbolikken, der lå i den daglige præstegerning, idet han er vores tals-
mand, og symbolikken, der lå i den årligt tilbagevendende tjeneste på 
forsoningsdagen, idet han også overtager opgaven som dommer. 

Hvilken forestilling om den himmelske helligdom har jeg fået formid-
let? I hvilket omfang er det (ikke) på sin plads at overføre jordiske fore-
stillinger til den himmelske virkelighed?

TORSDAG 10. JUNI
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Hebr 4,14-16
Ef 3,11-12

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Nådens trone

”Verdens frelser havde magten til at drage mennesker til sig, stille de-
res frygt, fjerne deres tristhed, fylde dem med håb og mod og sætte 
dem i stand til at tro på Guds vilje til at modtage dem gennem den 
guddommelige stedfortræders fortjeneste. Som dem, der er elsket 
af Gud, bør vi være evigt taknemmelige for, at vi har en mægler, en 
advokat ved den himmelske domstol til at gå i forbøn for os hos Fade-
ren“ (Ellen White, Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1, 271f./Selec-
ted Messages – Book 1, Review and Herald, p. 258).

I den gammeltestamentlige helligdom var det kun ypperstepræsten, 
der måtte gå ind i det Allerhelligste én gang om året. Hvad betyder 
det for mig, at jeg til hver en tid har direkte adgang til Gud?

Tjenesten ved den jordiske helligdom var en skygge af og et billede på 
det, der sker i den nye pagts helligdom. Jesus Kristus er offer, ypper-
stepræst, frelser, talsmand, forsvarer og dommer på én og samme tid. 
Den, der holder fast ved ham, er frelst.

FREDAG 11. JUNI
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Spørgsmål til drøftelse

Hvad er det imponerende ved sakrale bygningsværker? 
Hvad siger de om længslen efter Guds nærhed og tilstedeværelse?

  2 Mos 29,42-46; 3 Mos 26,11-13
Hvilket formål havde helligdommen i ørkenen? 
Hvordan ser ”bofællesskab“ med Gud ud? 

Hvad er i den forbindelse vigtigt for jer – og hvad for Gud? 
Hvilken længsel udløser det i jer?

  1 Tim 2,5-6; 1 Joh 2,1-2
Hvordan skal Jesu rolle som ”formidler“ og ”talsmand“ forstås?

Når Gud elsker os, hvorfor har vi så brug for en talsmand og en  
formidler?

  Hebr 8,1-6; 9,11-12.24
Hvorfor har den nye pagt brug for en helligdom og en ypperste-
præst? 

Hvad er ”hovedsagen“? 

Hvordan er den ”evige forløsning“ tæt knyttet til den himmelske 
helligdom? 

  Ef 3,11-12; Hebr 4,14-16
Hvad vil det sige at træde frem for Guds trone med frimodighed?

DIALOG TIL SABBATTEN 12. JUNI
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UGEN 13.-19. JUNI 2021

”Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart; for ‘den 
retfærdige skal leve af tro’“ Gal 3,11.

Pagten, som Gud har indgået med os mennesker, er en nådespagt. 
Dette ses tydeligst på korset. Mennesket må i troen gribe det, som 
Gud tilbyder.

I det 18. årh. skrev John Newton, en tidligere kaptajn på et slaveskib, 
sangen ”Amazing Grace“. Det er en af de allermest kendte kristne 
sange. I den beskriver han sin omvendelseshistorie, men henvender sig 
også samtidig til sin ven William Cowper, der led under depressioner 
og var fuldstændig fortvivlet over spørgsmålet, om han nu var frelst.

Kristne har til alle tider beskæftiget sig med spørgsmålet om frelsesvis-
hed. Hvordan kan jeg vide, om jeg virkelig er frelst, eller om Gud har 
tilgivet min skyld? John Newton slår i sangen fast, at Gud har frelst 
ham – den værste af alle syndere. Ja, Guds nåde er stor og generøs, og 
hans løfte om at frelse os gælder også i dag og for alle. 

Søndag Korset alene 1 Kor 2,1-5; Gal 6,11-17
Mandag Frikøbt 1 Pet 1,18-19; Rom 6,23
Tirsdag Troens forbillede 1 Mos 15,1.6; 1 Mos 17,1-5
Onsdag Abrahams retfærdighed 1 Mos 16,1-5; Rom 4,1-5
Torsdag At stole på løfterne Sl 34,9; Matt 11,28-30
Fredag Vi har fred med Gud Rom 5,1

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

12. 12. ugeuge Pagtstroen
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SØNDAG 13. JUNI

 1 Kor 2,1-5
Gal 6,11-17

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

95

Korset alene

Hvilken betydning havde korset i apostlen Paulus’ liv?

Hvilken rolle spiller det i mit liv?

På Jesu tid var døden på korset den største skam. Det var tilmed far-
ligt at bekende sig til den korsfæstede. Måske formoder Paulus derfor, 
at hans modstanderes ve og vel er vigtigere for dem end korsets bud-
skab, og at de derfor kræver omskærelse. De vil gerne roses for, at de 
konsekvent kræver, at buddene skal holdes. For Paulus derimod er det 
ikke egne gerninger, men korset det kommer an på. Det har forandret 
alt for Paulus. Han ved: omskærelse har ingen betydning, men Jesu 
død alene – ved korset alene er han blevet til et nyt menneske.

Blandt kristne har betydningen af retfærdiggørelse ved tro og de gode 
gerninger også til alle tider været et diskussionsemne. Det er vigtigt 
for de fleste at rette sig efter de 10 bud og tage vare på buddet om 
næstekærlighed. Men der, hvor man begynder at se ned på andre, 
fordi de ikke tager det lige så alvorligt som en selv, bliver det proble-
matisk. For Paulus’ modstandere er korset ikke hovedsagen, men deres 
egen lovlydighed. Den, der ser på andre, står i fare for at sammenligne 
sig med dem og være stolt over sin egen fortræffelighed. Det men-
neske, der derimod retter sit blik mod korset, ved, at det intet kan 
udrette uden Guds nåde.

”Troen og korset gør det. For tro kan ikke bestå uden kors“ (Martin 
Luther).

Hvor står jeg i fare for at miste korset af syne?
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 1 Pet 1,18-19
 Rom 6,23

 Forståelse

 Anvendelse
 

 Refleksion
 

Frikøbt

Hvad er ”prisen“ for menneskets ”frikøb“?

Hvilken betydning har det for mig, at jeg er ”frikøbt“?

I antikken var en slave sin herres livslange ejendom, som han kunne 
skalte og valte med. Slaver var en handelsvare. Derfor kunne de også 
blive frikøbt. I dette tilfælde var købsprisen ”løsepengene“. Det Nye 
Testamente anvender blandt andet dette billede for at anskueliggøre 
menneskets frelse. Det menneske, der på grund af sit fravalg af Gud 
blev syndens slave. Mens det i antikken var tilstrækkeligt med et 
passende pengebeløb for at frikøbe en slave, gik Gud et stort skridt 
videre: Han byttede plads med os og døde for os på korset.

Mange mennesker har svært ved at modtage denne gave. Selv hos 
mennesker, der har været kristne længe, dukker spørgsmålet hele ti-
den op: Er jeg virkelig tilgivet? Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg 
virkelig er frelst? Det synes enkelt: Tro blot! Men virkeligheden ser 
anderledes ud. Tvivl, usikkerhed, et forvrænget billede af sig selv, se 
bort fra det væsentlige osv. Først når man slipper sin egen retfærdig-
hed (sine egne præstationer) og erkender sin synd (sine mangler), kan 
troen, som giver vished om frelsen, vokse.

Free at last, 
He has ransomed me
His grace runs deep
While I was a slave to sin, 
Jesus died for me
Yes, He died for me.

Who the Son sets free
Oh is free indeed
I'm a child of God, yes, I am
In my Father's house
There's a place for me
I'm a child of God, yes, I am.

(Tekst og melodi: Ben Fielding og Reuben Morgen)
 

MANDAG 14. JUNI



97

1 Mos 15,1.6
1 Mos 17,1-5

 Forståelse

 Anvendelse

 

Refleksion

Troens forbillede

Hvordan blev Abrahams tillid styrket?

Hvad har opmuntret mig til kaste mig ud i troen?

Det er ikke for ingenting, at Abraham nævnes som ”troens far“. Fra 
hans liv får det hebraiske ord for ”tro“, som har samme rod som 
”amen“, fylde og mening for alle efterfølgende generationer. Det be-
skriver fuldstændig tillid til Guds magt og løfte samt trofasthed over 
for ham, der er absolut pålidelig og tillidsværdig.

Abrahams tro var udfordret på mange måder. Han blev opfordret til at 
forlade sin hjemegn og flytte til et ukendt land. Han skulle være far til 
hele folkeslag og havde endnu ingen efterkommer. Og da han senere 
fik en arving, skulle han ofre ham. Han var en meget prøvet mand, der 
udelukkende havde en sikkerhed: Guds løfte. Gud åbenbarede sig for 
ham med ordene: ”Jeg er Gud den Almægtige!“ – den Gud, for hvem 
intet er umuligt. I vores tekst kan vi se, at Gud understreger dette ”Jeg 
er“. ”Jeg er dit skjold og din store løn“ (1 Mos 15, Luther 2017).

En børnesang, ”Lad mig tro som…“, fortæller om Bibelens forskellige 
troshelte. Hvert vers begynder med disse fire ord og fortsætter med  
et navn, Abraham, Daniel osv. Abraham var en af disse troshelte. I 
afgørende øjeblikke i hans liv rettede han sin tillid mod Gud og troede 
på ham. Denne indstilling kalder Bibelen for ”retfærdighed“, som  
Gud søger hos os. Paulus erkender dette som den eneste betingelse 
for at opnå frelse (Rom 4) – og det er Gud selv, der vækker troen i os  
(Ef 2,8-9).

”Lad mig tro som Abraham. Hvad kan der dog ske for den, der har en 
sådan tro?“

TIRSDAG 15. JUNI
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 1 Mos 16,1-5
 Rom 4,1-5

 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Abrahams retfærdighed

Abraham tvivlede, Abraham troede – hvordan passer det sammen?

Hvorfor er det vanskeligt for mange at tro, at de er antaget af Gud?

Abraham var ikke altid den strålende troshelt. Der var også svage 
øjeblikke i hans liv, hvor han tvivlede på Gud og hans løfter. Alligevel 
forblev han troens far og blev anset som retfærdig hos Gud. Hemme-
ligheden er, at retfærdigheden blev ”tilregnet“ ham, så han for Gud 
blev fuldkommen. Det hebraiske ord ”hasab“, tilregne (1 Mos 15,6), 
forekommer også i ofringsforskrifter, der fortæller om, at offeret ikke 
skal ”tilregnes“, når der skete brud på forskrifterne (3 Mos 7,18; 17,1–-
4). Synderen modtog tilgivelse på grund af offeret, som var en henvis-
ning til Kristus. Guds retfærdighed blev også tilregnet Abraham, fordi 
han troede.

Kender du den livsens kilde,
hvorfra nådens strøm udgår?
Om al verden øse ville,
den udtørres intet år.
Fra Guds egen hjerterod
strømmer ud den nådeflod,
hen mod alle jordens sider
salig sødt dens vande glider.

Tidens fylde er oprunden,
hvad Gud loved, er alt sket,
ham, de søgte, han er funden,
verden har sin Frelser set;
hen til ham de fromme gik,
øste nådens læskedrik,
vidned årle, vidned silde:
Jesus Krist er livsens kilde!

(Herman Andreas Timm 1834, Salmebogen 354,1.3)

Gud tilregner mig sin retfærdighed – aldeles ufortjent.  
Dette løfte gælder.

ONSDAG 16. JUNI
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Sl 34,9
Matt 11,28-30

 

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

 

At stole på løfterne

Hvordan kan man ”smage og se“ Guds godhed?

Hvilken byrde vil Jesus befri mig for? 

Hvilket ”åg“ er godt for mig?

Bibelen vidner om en god Gud, der tager sig af mennesket på trods af 
dets fejltagelser og svigt. Skaberens løfter ses gennem hele Skriften, 
men kulminerer i Jesus Kristus. At Guds Søn ofrede sig for syndere, 
er det største bevis for Guds kærlighed. På korset ”stiftede han fred“ 
med menneskeheden, der var faldet i fjendehånd (Kol 1,20).

I vores eget liv handler det også om denne fred med Gud, når vi får 
tilbudt ”retfærdiggørelse ved tro“. Når vi siger ”ja tak“ til denne Guds 
gave, oplever vi en ny lethed ved livet og en indre fred, som vi ikke 
kendte før. Vi oplever så, hvad sand frihed reelt betyder.

Hvordan viser det sig i min hverdag, at jeg helt og holdent stoler på 
Kristi fortjeneste og ikke på mine egne gerninger? Hvordan oplever 
jeg, at Gud gang på gang giver mig ny kraft, og at hans byrde er let, 
og hans åg er godt?

TORSDAG 17. JUNI
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Rom 5,1

 Resumé

Egne tanker

Vi har fred med Gud

Når fred fylder sjælen med lovsanges lyd,
når sorgen nedbøjer min sjæl;
hvad end er min lod, du har lært mig at tro:
Det er vel, ja, med dig alt er vel.

Når Satan mig plager med nød og besvær
og søger at få mig til træl,
da flyr jeg i tro til min frelser så kær;
thi han udgød sit blod for min sjæl.

Min synd han tog på sig, og død er dens løn;
han bar det alt, ej blot en del.
Gud elskede verden og gav os sin søn,
og med ham er nu alting så vel.

O Herre, bered os for livet hos dig,
fra Djævelens løgn os udfri,
at vi i din Himmel må synge din pris
til din ære med sød melodi.

(Horatio Spafford 1876, Salmebogen 390)

Den korsfæstede er omdrejningspunkt for Paulus’ liv og forkyndelse. 
Derfor roser han sig udelukkende af Kristi retfærdighed, som Gud har 
tilregnet os af fri nåde. Abraham er forbilledet på denne retfærdighed. 
Han var ikke uden fejl og mangler, og alligevel kaldte Gud ham for ret-
færdig, for han satte hele sin lid til Gud.

FREDAG 18. JUNI
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Spørgsmål til drøftelse

”Når den moralske lov kræver, at vi skal blive bedre mennesker,  
er konsekvensen, at vi også skal kunne det.“ 

Hvad mener I om Immanuel Kants udsagn?

  1 Kor 2,1-5; Gal 6,11-17
Hvorfor lægger Paulus så stor vægt på ikke at ”ville vide af andet 
end Jesus Kristus, og det som korsfæstet“? 

I hvor høj grad er I enige med ham? Hvor har I muligvis forbehold?

  Rom 4,1-5
Hvad gør Abraham på trods af tvivl og mangler til ”troens far“?

Hvad betyder det ”at arbejde med fortjeneste“ hhv. at få sin  
retfærdighed ”tilregnet“? 

  Rom 5,1
Hvad udtrykker ”retfærdig af tro“ for jer? 

Hvordan oplever I freden med Gud? 

  Matt 11,28-30
Hvilke byrder føler I jer befriet for ved at tro på Jesus? 

Hvordan forstår I billedet af det ”gode åg“, som Jesus lægger på os?

DIALOG TIL SABBATTEN 19. JUNI
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UGEN 20.-26. JUNI 2021

”Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod“ Joh 10,10.

Pagten med Gud berører alle livets områder i deres relation til Kristus, 
og den medfører frelse og velsignelser i såvel dette som det evige liv.

Ved at se på Guds folk i Det Gamle Testamente bliver det tydeligt, 
hvordan livet i og uden for pagten formede sig, om livet var kende-
tegnet ved velsignelser, eller man måtte mestre tilværelsen ved egen 
kraft. Gud beskyttede menneskene i pagten blandt andet ved at sørge 
for frugtbarhed i landet, fred og beskyttelse mod fjender og vilde dyr 
samt sundhed (3 Mos 26).

Det ville dog være en fejlslutning at antage, at det derfor til hver en 
tid vil gå troende mennesker godt. Og dog leves livet anderledes med 
Gud som forbundsfælle, især i krisetider. Vi oplever fred og glæde, 
bliver ramt af sorg og skæbnesvangre hændelser. Vi gør os bekymrin-
ger, tilgiver og fejler selv. Vi oplever smukke ting og smertefulde. Vi 
erfarer, hvordan mellemmenneskelige relationer kan være givende el-
ler opslidende og befinder os til tider i et dilemma mellem forstand og 
følelser. Vi søger en mening med livet og livskvalitet. Alt dette opleves 
også i livet under den nye pagt med Gud. 

I denne uge vil vi beskæftige os med nogle af de ting, der beriger og 
former vores liv med Gud. 

Søndag Glæde 1 Joh 1,1-4
Mandag Eftergivelse af skyld Joh 5,24; Rom 3,23-25; 8,1
Tirsdag Et nyt hjerte Ef 3,17-19
Onsdag Liv Joh 10,10b; 11,25-26
Torsdag Kaldelse Matt 28,18-20
Fredag Erkendelse Joh 14,26; Hebr 8,10-11

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

13. 13. ugeuge Livet i den nye pagt
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SØNDAG 20. JUNI

 1 Joh 1,1-4

 Forståelse

 Anvendelse

103

Glæde

Hvad bygger glæden hos Jesu efterfølgere på?

Med hvilke følelser kan jeg beskrive mit forhold til Kristus?

Forfatteren til Johannes’ breve var øjenvidne til Jesus. Det, han ople-
vede med Jesus, må have gjort dybt indtryk på ham. Johannes kalder 
ham livets ord. Dette er en henvisning til prologen i hans evangelium 
(Joh 1,1-4). Med Jesus kom livet: evigt liv og meningsfyldt liv, et liv, 
der kun kan opnås i fællesskabet med Gud og Kristus. Resultatet er 
fuldkommen glæde. Vers 4 kan læses på to måder: vores glæde, det vil 
sige apostlenes, eller jeres glæde, det vil sige de troendes. Glæde svej-
ser sammen. Johannes taler således om et trekants-fællesskab: Gud, 
disciplene og dem, som disciplene fortæller det til. Glæden vil gerne 
komme til udtryk. Og centrum for glæden er Kristus.

”Når din glæde svinder, synger du så lovsange om Gud? Fortæller du 
om de fantastiske ting, han har udrettet i dit liv? Priser og takker du 
ham? Det skulle du nu prøve alligevel. Det vil hjælpe til, at glæden 
vender tilbage. Du er Guds barn. Du er noget særligt i Guds øjne. Det 
burde jo egentlig være nok til at fyldes med glæde … Hvilket håb! 
Hvilken trøst! Sikken fred og glæde vi kan finde, hvis vi virkelig priser 
vores Gud for det, han har gjort i vores liv! Mener du stadig, at du ikke 
har noget at være glad og taknemmelig for? Prøv at reflektere over 
det en ekstra gang!“ 

(Samantha Nelson, Where Is Your Joy? aus HopeSpeak: The Hope of 
Survivors, 2004-2014, Logos Edition)
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Joh 5,24
Rom 3,23-25; 8,1

 Forståelse

 

Anvendelse

 

Eftergivelse af skyld

Hvad redder os fra fortabelsen?

Hvilket løfte må jeg leve på?

Ved at høre og tro går vi fra fortabelsen til livet. ”Overgangen fra død 
til liv bliver en realitet, når et menneske genfødes“ (ABC 5,952). Kristi 
død soner synden, den er slettet, synden er tilgivet. 

”Det er et uudsigeligt privilegium og en trøst for alle, som er i Jesus 
Kristus, at der derfor ikke længere er fordømmelse for dem … Han 
siger ikke: ´Der findes ikke noget, der har fortjent fordømmelse´, for 
det gør der, og de ser det … og sørger over det … men de går ikke 
til grunde“ (M. Henry, Matthew Henry’s Commentary on the Whole 
Bible, Hendrickson Publishers 1994, 2211).

Misforståelser:

”Jeg er ikke god nok til, at Gud vil tage imod mig.“ – Guds ord er 
sandt og siger: ”Der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus 
Jesus.“

”Jeg skal først blive et bedre menneske.“ – ”Du kan ikke sone for syn-
der du har begået i fortiden. Du kan ikke ændre dit hjerte og gøre dig 
selv hellig. Men Gud lover at gøre alt dette for dig gennem Kristus“ 
(Ellen White, Vejen til Kristus, DB 2019, s. 56). 

”Jeg føler ingenting.“ – ”Vent ikke, til du kan mærke, at du er blevet 
helbredt, men sig: ’Jeg tror det. Det er sådan, ikke fordi jeg kan mærke 
det, men fordi Gud har lovet det’“ (sa.).

”Jeg kan ikke tilgive mig selv.“ – ”‘Jeg er nødt til at tilgive mig selv’ er 
en populær myte, der har sneget sig ind i hjerte og forstand på mange 
kristne og har hindret dem i at leve et liv i overflod i Kristus. Når du 
ikke føler dig tilgivet, hvordan kan du så være glad og udstråle Kristi 
karakter?“ (Samantha Nelson, s.o.)

MANDAG 21. JUNI
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Ef 3,17-19

 Forståelse

 Anvendelse

 Resumé

Et nyt hjerte

Hvordan forholder tro, kærlighed og erkendelse sig til hinanden?

Hvad udfordrer teksten mig til?

Hvor profeten Jeremias forudsagde – idet han henviste til den nye 
pagt – at Gud ville skabe et nyt hjerte og lægge sin lov i det (Jer 
31,31-33), fokuserer Paulus på den, der giver loven og ønsker at tage 
varig bolig i hjertet.

Når Kristus ved troen bor i hjerterne, og de troende er grundfæstet 
i kærlighed, så opstår der en dybere forståelse af Guds væsen og 
kærlighed. Mennesket kan jo ikke af egen kraft forstå Gud i hans ube-
skrivelige dimension. Det er Kristus, der virker i mennesket. Hvordan 
skulle et menneske kunne fatte noget, der overgår al erkendelse og da 
slet ikke omfanget af Guds kærlighed? Når man underlægger sig Guds 
kærligheds stærke indflydelse, sker der en forandring i hjerte, tanker, 
følelser, ønsker og mål, kort sagt: i vores liv. Måske er det det, Paulus 
mener, når han taler om hele Guds fylde. Han skriver: ” … til hele 
Guds fylde nås“ (1992-oversættelsen), ” … til I bliver fyldt med alt 
det, Gud rummer“ (Bibelen 2020). Det er en vedvarende proces. 

Man siger, at forelskede par ser alting gennem lyserøde briller. Depres-
sive mennesker har derimod ikke let ved at se noget positivt i tilværel-
sen. Det, der sker i ens indre, ”farver“ ens syn på verden. Hvordan ser 
verden ud set fra et hjerte, som Kristus bor i?

”Gud søger ikke ord hos dig, men hjertet“ (Augustin).

TIRSDAG 22. JUNI
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Joh 10,10b
 Joh 11,25-26

 

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

 Refleksion

Liv

”… han vil leve, om han end dør.“ Hvad menes der med det?

Hvilken virkning har løftet om det evige liv på mig?

Johannes taler gang på gang om liv, synoptikerne (Matthæus, Mar-
kus og Lukas) taler derimod om Guds rige. Begge forestillinger er tæt 
beslægtede og har en nuværende og en fremtidig dimension. Jesus 
skænker sandt liv. Det indeholder ikke blot alle løfter og velsignelser 
for disciplene, men også det evige liv i en fuldkommen verden.

I en lignelse omtaler Jesus sig selv som den gode hyrde, der ligesom i 
Salme 23 drager omsorg for sine får. Ikke nok med det: Han giver dem 
meget mere end det allermest nødvendige. Det betyder liv ”i over-
flod“.

”Dette overmåde rige liv, som kommer fra Gud, og som andetsteds 
anskueliggøres med billeder som en kilde, der vælder med vand (4,14; 
sml. 7,38) eller brødet, der stiller sulten i al evighed (6,35.50.58), 
fremhæves i sidste del af udsagnet, ‘for at de skal have i overflod’ (Joh 
10,10). At der ikke blot er tale om liv, men liv i overflod, betyder ikke, 
at der er noget ud over livet, men liv i højeste potens … Det liv, som 
er garanteret den troende gennem Jesus, betyder at få indblik i Guds 
dimension, derfor liv i overflod“ (R. Schnackenburg, Das Johannes- 
evangelium, HThKNT, Freiburg 1984, Bd. 2, 369).

Mange mennesker jager fortravlet gennem tilværelsen. Hvor er livs-
kvaliteten? Hvordan kan man finde den (påny)? Hvor stor en rolle spil-
ler håbet i menneskers liv? Levner krav og forpligtelser plads til at nyde 
nuet og drømme om det, der ligger forude?

”En livsnyder er en nydelse at være sammen med“ (Peter Amendt).

ONSDAG 23. JUNI
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Matt 28,18-20

 
 Forståelse

 Anvendelse

 

Kaldelse

”Gør … til mine disciple.“ – Hvordan gør man det?

Hvori ser jeg mit kald?

Jesus er opstanden. Det er sandelig en nyhed, der er værd at dele! 
Med opstandelsen og sejren over synd, Satan og døden begynder 
han sit herredømme: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden.“ 
Nu gælder det om at udbrede dette herredømme: ”Gå ud og forkynd 
det gode budskab!“ Med udgangspunkt i sin magt kan han sige til 
sine budbringere: ”Se, jeg er hos jer.“ Hvor de end går hen, uanset 
hvilke omstændigheder de befinder sig i, så er han hos dem. Ved sin 
inkarnation, død og opstandelse er han for altid forbundet med sine 
efterfølgere. De er blevet én ånd (1 Kor 6,17). På den måde er hans 
frelsesmission blevet til deres forkyndelsesmission. 

Over hele verden lider mennesker under det, som den sydafrikanske 
forfatter Laurens van der Post kaldte ”ubetydelighedens byrde“. Men-
neskene har fået livet som gave, men de ved ikke, hvad de skal stille 
op med det. Det er ligesom om, man forærer nogen et bibliotek fyldt 
med sjældne bøger for desværre at måtte sande, at de ikke bliver læst, 
men bruges som optændingsbrænde. 

For kristne er dette problem løst. Den, der kender til den korsfæstede 
og opstandne frelser og selv har erfaret ham, ved, hvad glæde er. Set 
i lyset af den tydelige opfordring i Matt 28 er der en mening og en 
opgave i livet til enhver kristen. Den består i at videregive denne erfa-
ring med Jesus til verden. De fleste andre ting, vi foretager os i denne 
verden, vil på et tidspunkt være ligegyldige. Men at fortælle andre 
mennesker om evangeliet vil sætte sig spor i himlen.

TORSDAG 24. JUNI
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 Joh 14,26

Hebr 8,10-11

Egne tanker

Erkendelse

Hvilke erkendelser omtaler teksterne?

Hvordan kan Helligånden lære mig noget?

I den gamle pagt var det præsternes og levitternes opgave at belære 
folket (3 Mos 10,11; Neh 8,7-8). De troende under den nye pagt har 
ved Jesus Kristus direkte adgang til Gud og belæres ved hjælp af  
Helligånden og Guds ord. Disse teksters fokus er dog ikke først og 
fremmest rettet mod teologisk indsigt. Det centrale i erkendelsen er 
Guds og Kristi væsen og virke, og hvad det betyder for ens liv. Det  
er en læringsproces at erkende Gud i sin fylde, at erfare ham og stole  
på, at han til sin tid vil vende alt til det gode. Peter opmuntrer os: 
”Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus“ 
(2 Pet 3,18).

FREDAG 25. JUNI
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Spørgsmål til drøftelse

Hvad er ”livskvalitet“ for jer? 

Under hvilke forhold kan man ikke længere tale om livskvalitet?

  Joh 10,10b; 11,25-26
Jesus lover ”liv i overflod“. Hvad mener han med det?  

Hvilken rolle spiller kvalitet og kvantitet i den forbindelse?

  1 Joh 1,1-4
Johannes deler sin glæde. Hvad bygger den på? 

Hvordan reagerer I, når glæden i troen blegner?

”Lige så stærk, vores tro er, lige så stærk skal også vores glæde 
være“ (Luther). Hvad mener I om dette udsagn?

  Joh 5,24; Rom 8,1
Den, der tror, har evigt liv og frygter ikke Guds (straffende) dom.  
Synes I, det er så enkelt, som det siges her? 

Hvad vil det sige at ”være i Kristus Jesus“?

  Ef 3,17-19
Læs disse vers i flere forskellige oversættelser. Hvad tænker  
Paulus på, når han taler om ”Guds fylde“ i vores liv?

Hvilken form for erkendelse mener han?

Hvilken betydning har de forskellige aspekter af vores tema i  
forhold til jeres livskvalitet?

Hvilke tanker har emnet ”Guds evige pagt“ sat i gang hos jer?

DIALOG TIL SABBATTEN 26. JUNI


