Den gamle og den nye pagt
Under den gamle pagt skal vi mennesker være lydige imod Gud, for
at Gud er med os. Det fremgår tydeligt af velsignelserne og
forbandelserne - beskrevet i 5. Mosebog 28. Her er der skrevet, at
vi skal adlyde Herrens Ord og så vil velsignelser følge os og al vores
gerning vil være velsignet. Ved ulydighed mod Hans Ord vil der
komme forbandelser i vores liv. Det er en pagt, som er afhængig af
vores lydighed mod Gud. Man skal ikke læse meget i Det Gamle
Testamente før, det bliver tydeligt, at mennesket igen og igen fejler
og er ulydige mod Gud. Derfor var der brug for en ny pagt, en pagt
hvor mennesket i sig selv ikke spillede en afgørende rolle.
”Der skal komme dage, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt
med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den,
jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og
førte dem ud af Egypten. De blev ikke i min pagt, derfor lod jeg
hånt om dem, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte
med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger
mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være
deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin
landsmand og sin broder og sige: ›Kend Herren!‹ For alle kender
mig, fra den mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og
husker ikke længere på deres synd.« Ved at tale om en ny pagt har
han gjort den tidligere forældet; men det, som er gjort forældet og
er gammelt, er nær ved at forsvinde” (Hebr. 8:8-13).
Den nye pagt er afhængig af Jesu Kristi lydighed og offer på korset.
Den nye pagt erstatter den gamle, hvilket betyder, at den ikke
gælder mere. Det er ikke længere os, der skal være lydige, den
afhænger ikke længere af, om vi lykkes i vores lydighed mod Gud –
vores del af pagten er opfyldt ved Jesus. Jesu offer på korset gjorde
denne pagt gyldig. Gud sørger for, at Hans lov bliver lagt i vore
hjerter - og pga. Jesus vil Gud være Gud for os og vi er Hans folk.
Måske vi ikke helt forstår omfanget af, hvad det vil sige, at Gud er
Gud for os – men det får Paulus til at sige: er Gud for os, hvem kan
så være imod os. Hvad kan skade os, når Gud er vores Gud – intet
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absolut intet! Han tilgiver vores uret og husker ikke længere på
vores synd. Gud kigger ikke på os og ser vores uret – nej Han
drager os nærmere, for at vi skal forstå, at Han er vores Gud og alt
hvad Han er, er Han for dig og mig. Salme 5 fortæller os, at Gud
velsigner os, fordi vi er retfærdige, hvilket vi er ved troen på Jesus
Kristus - og Han beskytter os med nåde som skjold. Hans nåde
beskytter os imod alt, som kommer imod os. Han vil altid beskytte
os, Han vil altid hjælpe os.
Husk, hvordan Gud sørgede for israelitterne i ørken, hvordan Han
hjalp David, hvordan Han væltede Jerikos mure. Dén Gud er Han
for dig og mig - fordi Jesus var lydig! Vi kan ikke gøre os fortjent til,
at Gud er med os og for os, vi kan kun tage imod, at dét Jesus
gjorde er nok – at Hans nåde er os nok. Og hvilken nåde det er
Alt i os, som gjorde, at vi ikke kunne være lydige, det sonede Jesus
for – for at vi kan fremstå som rene og hellige og lydige. Og en
vigtig pointe her er, at det ikke skyldes vore gerninger, men at det
skyldes Jesu gerninger. Vi kan ikke og vi skal ikke prøve at være
retfærdige, hellige og lydige, fordi Jesus er det for os og samtidig er
Hans himmelske Far blevet vores himmelske Far, Hans arv er
blevet vores. Og intet kan vi gøre, for at gøre os fortjent til dette.
”Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus,
op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt,
så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham
velbehageligt ved Jesus Kristus” (Hebr. 13:20-21).
Her bliver det tydeligt, at udover, at Jesus har sonet for os ved sin
død og derved forligt os med Gud, har Hans opstandelse gjort det
muligt for Gud at virke i os, så dét Gud ønsker af os, det gør Han
selv i os. Vi skal ikke bekymre os; om vi gør Guds vilje, for Han
udvirker selv i os at gøre Hans vilje. Dette er et vigtigt skriftsted at
huske på, for det viser os, hvad der også ligger i den nye pagt nemlig at det er Ham, der virker os. Det ovenstående er skrevet i
slutningen af kapitlet, og dét, som går forud for bønnen, handler
om, hvordan vi skal leve ret - altså hvordan vi skal leve et helligt
liv. Jeg afviser ikke dét, der står; men holder fast i, at det er meget
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vigtigt, at vi - når vi læser dette - er bevidste om, at det ikke er
krav fra Gud, men faktisk vidner teksten om det værk, Gud gør i
dig og mig.
Vi lever altså under en ny pagt, hvor alt er tilgivet, vi er blevet
forsonet med Gud og Han virker i os at gøre gode gerninger, som
er Ham til behag. Alt dette har vi fået for intet, pga. den store
kærlighed Gud elsker os med. Vi har fået det hele, som en gave –
så lad os pakke den op og fryde os over vores Gud og Hans søn
Jesus Kristus, som har givet os liv.
Kærlig Hilsen
Stephanie
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