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Gud er ekspert i nye begyndelser. 
Biblen er fyldt med beretninger 
om nye begyndelser. Gud, som 

igen og igen viser sit folk, hvad han gerne 
vil gøre for dem. Jeg vil her kigge lidt på 
Israels nye begyndelse, da de kom tilbage 
til Israel efter fangenskabet i Babylon. 
Du kan selv læse de to små bøger Ezra og 
Nehemias for at få et bredere billede, end 
det jeg vil se på her. I denne artikel vil det 
handle om kapitel 8, 9 og 10 i Nehemias.

Personligt inspireret af Israels 

nye begyndelse

Jeg vil zoome ind på følgende i Israels nye 
begyndelse:
-  Kapitel 8: Mødet med Gud – at glæde 

sig i Herren
- Kapitel 9: Guds store barmhjertighed
- Kapitel 10: Israels respons
Min bøn er, at teksten vil tale til mig 
personligt. Og de tanker vil jeg gerne dele 
med dig. Læs selv teksten i Biblen og læs 
den med en bøn om, at Gud også vil tale 
til dig personligt.

Mødet med Gud  

– at glæde sig i Herren

Mødet med Gud foregik helt enkelt ved, at 
Ezra læste op af Guds lov. I sammenhæng 
med oplæsningen priste Ezra Gud. Efter 

oplæsningen blev folk opdelt i mindre 
grupper, og nogle af præsterne forklarede 
det, der var blevet læst, så folket kunne 
forstå det.

Der var folk, som begyndte at græde, da 
de hørte Herrens ord. De har måske været 
ked af deres svigt eller af alle de år, hvor 
de havde været i Babylon, fordi de havde 
svigtet. Men Ezra sagde til dem, at de ikke 
skulle være kede af det, ”for glæde i Herren 
er jeres styrke!”.

De følgende dage fejrede de løvhytte-
festen. Det var en åndelig fest, som folket 
første gang fejrede, efter de havde indtaget 
Kana’ans land. En fest, som var fyldt med 
tak og glæde over at ha’ nået målet.

Mit møde med Gud – min glæde i Herren
Jeg har også brug for at vide, hvem Gud er. 
Guds lov fortæller mig om Guds væsen, 
hans karakter, hvem han er. Og hele Biblen 
er i den sammenhæng mit udgangspunkt, 
fordi beretningerne på en praktisk måde 
viser mig, hvordan Guds væsen er. Hvem 
Gud er. Hans lov omsat i praksis.

Så mit samvær med Gud begynder ganske 
enkelt med Gud. At jeg stopper op og lyt-
ter til ham. Når jeg ser Gud, bliver jeg fyldt 
med glæde! Fordi beretningerne fortæller 
mig om Guds storhed – og at huske den, 
giver også mig styrke! Gud er ikke mindre i 
mit liv i dag, end han var i deres liv.
Så på en måde er ethvert møde med Gud 
en fest. Ved løvhyttefesten havde de nået 
målet – deres nye land. Jeg ser også frem 
til et nyt land – himlen og den nye jord. 

Gud har lovet at føre mig dertil. Og derfor 
er det i mit daglige liv også Guds mål, som 
er de vigtigste for mig. Hvordan han leder 
min kristne vandring dag for dag. Det 
fejrer jeg, når jeg er sammen med Gud!

Guds store barmhjertighed

Efter at have hørt loven bekendte Israels 
folk deres synder. Det var godt! De kom 
af med dem! Fejltrin og dårlige ting, som 
gnavede i sindet, blev efterladt hos Gud! 
Og efter at have kigget på sig selv, det vil 
sige ransagelse af deres egne hjerter – så 
vendte de blikket mod Gud med en pris 
til ham.

I deres pris af Gud indgik, hvordan Gud, 
hver gang Israel havde syndet, igen var der 
med sin store barmhjertighed. Gud, som 
igen og igen gav dem nye begyndelser. De 
mindedes Guds store gerninger: Skabelsen, 
pagten med Abraham, udgangen af Egyp-
ten, vejen igennem havet, loven på Sinaj 
og livet i Kana’an.

Og ind imellem disse faktuelle ting, så 
læser vi om Guds omsorg, ved at deres sult 
blev stillet med brød fra himlen, at Gud 
aldrig svigtede dem, at Gud er fuld af tilgi-
velse, nåde og barmhjertighed. Herudover, 
at Guds Ånd var med dem og gav dem 
indsigt, og at Gud også formanede dem 
med sin Ånd.

Jeg er omsluttet af Guds 

barmhjertighed

At læse dette kapitel fylder mig med varme 
og glæde. Jeg føler mig omsluttet af Guds 
store barmhjertighed. Mit fokus på, at Gud 

 Jeg glæder jeg mig 

over, at Gud har skabt 

mig til at gi’ respons på 

hans kærlighedsgaver. 

Overflod af glæde 

”Glæde i Herren 
er jeres styrke”

Tekst: Line Nielsen / Foto: Colourbox

Godt nytår! Jeg synes, at der er noget stort over at begynde på et nyt år. En ny begyndelse. 
Nye blade i livets bog, et nyt kapitel. Måske har du også sådanne tanker?
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er sådan og gør sådan med mennesker, styr-
ker min egen tro på at det, vil han også gøre 
for mig. Ja, jeg kan også lægge egne tidligere 
erfaringer fra mit liv til – der var Gud, sådan 
gjorde Gud – og jeg tænker at det, vil han 
selvfølgelig blive ved med at gøre.

Gud vil mætte min sult. Gud vil lede mig 
ved sin Ånd. Gud vil tilgive mig og rejse 
mig op igen, når jeg fejler.
 Ligesom Israels folk, så ser jeg også, at 
jeg har brug for Gud og for Guds rammer, 
så jeg bliver på hans vej. Og det leder os til 
at se på det tredje element: Israels respons.

Israels respons – min respons

Efter at have set på, hvor stor Gud er 
og fejret løvhyttefesten. Og efter at ha’ 
bekendt deres synder og tænkt over Guds 
fantastiske nåde og kærlighed til sit folk, 
så er folket helt klar over, at uden Gud så 
ønsker de slet ikke at leve. Det går simpelt 
hen ikke. De ønsker igen at være inden for 
Guds rammer, Guds lov. De ønsker igen at 
være med i Guds pagt.

Det ønsker jeg også! Gud, hjælp mig, så 
livet ikke gør så ondt, på grund af mine 
forsøg på at ”ville selv”.

Israels respons består i, at de siger til Gud: 
Vi vil faktisk gerne igen gøre det, du siger. 
Vi ønsker, du skal være vores Herre. Og det 
markerer de ved en skriftlig aftale.

Fem områder bliver nævnt i denne aftale. 
Områder, som også giver mening i forhold 
til mit liv med Gud. 1) Ægteskab med en 
troende. Guds gave for at vi kan ha’ en, 
som vi kan dele vores dybeste tanker med, 
og hvor vi sammen kan tjene Gud. 2) 
Sabbatten. Guds gave, så 
vi midt i en travl hverdag 
har mulighed for at 
stoppe op. Vi kan nyde 
samværet med Gud og 
hinanden på en særlig 
måde i denne ugentlige 
oase. 3) Omsorgen for 
andre. Guds gave til os som 
medmennesker. Glæden ved at 
modtage og give til hinanden. 
4) Tjeneste i Guds hus. Guds 
gave i form af ansvar og forpligtelse 
for hans hus. Den dybe relation som 
opstår, fordi vi alle har ejerskab. Et 
sted, hvor vi i fællesskab kan opleve 
glæde og samvær. 5) Økonomi – 
tiende. Guds gave, at han velsigner mig 
i brugen af mine evner og helt konkret 
mine daglige aktiviteter og høsten heraf. 
Denne velsignelse får jeg lov til at gi’ 
respons på ved at give en tiendedel af min 
indkomst.
 Alle disse Guds gaver lægger op til din 
og min respons. Det er nemlig kun ved 
at ”gå på isen, at vi vil se, at den bærer”. 
Eller sagt mere direkte, når vi gør tingene 
på Guds måde, oplever vi glæden og vel-
signelsen ved en måde, som er bedre end 
vores egen.

Nyt år – ny aftale

Ved dette nye år vil jeg gerne sige Gud tak, 
for at han har åbenbaret sig selv igennem 
sit ord og for hans tilgivelse og barmhjer-
tighed til mig. Jeg vil gerne igen og igen 
stoppe op og lytte, så jeg lærer ham endnu 
bedre at kende. Jeg glæder jeg mig over, 
at Gud har skabt mig til at gi’ respons på 
hans kærlighedsgaver. Jeg vil gi’ respons! 
Jeg tror ikke, at jeg vil lave en skriftlig afta-
le. Men jeg vil stoppe op og reflektere over 
ovennævnte fem respons-områder med en 

bøn om, at Gud på daglig basis må 
være i dem i mit liv! 
 Jeg vil indbyde dig til at gøre det 
samme! Må Gud velsigne dit liv 

med Gud i 2013! Må glæde i Herren 
være din styrke! 

 Jeg kan også lægge 

egne tidligere erfaringer 

fra mit liv til – der var 

Gud, sådan gjorde Gud 

– og jeg tænker at det, 

vil han selvfølgelig blive 

ved med at gøre.


