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Gud og guder
Man kan måske forledes til at tro, at Bibelen kun taler om den Gud der 

begyndte dele hele med at skabe himmelen og jorden. Bibelen handler 
om ham, men den taler også om andre guder.

I dagens tekst pensler Gud ud, hvordan det hænger sammen med alle de 
andre guder. Selvom vi straks kan sige, at vi aldrig har været i skoven for at 
hente en pind vi kan bøje knæ for, så lad os alligevel høre hvad han siger.

Jeremias’ Bog kapitel 10 vers 1–10

∎1 Hør det ord, som Herren taler til jer, Israels hus: 
∎2 Dette siger Herren: Lær ikke af folkene, frygt ikke 

himmeltegnene; dem frygter folkene, 
∎3 men folkenes skikke er tomme! De fælder et træ i 

skoven, håndværkeren bearbejder det med øksen, 
∎4 han smykker det med sølv og guld, han fæstner det 

med søm og hammer, så det ikke vakler. 
∎5 Gudebillederne er som fugleskræmsler i en melonmark, 

de kan ikke tale, de skal bæres, de kan ikke gå. Frygt ikke 
for dem, de kan ikke gøre ondt, men de kan heller ikke 
gøre godt. 

∎6 Der er ingen som du, Herre, stor er du, stort er dit navn i 
styrke. 

∎7 Hvem må ikke frygte dig, du folkenes konge, det er din 
ret! Blandt alle folkenes vismænd og blandt alle deres 
konger er der ingen som du. 

∎8 Alle som én er tåber og dårer, deres belæring er tom, 
de er kun træ, 

∎9 beklædt med sølv, bragt hjem fra Tarshish, og med guld 
fra Ufaz, et stykke håndværk, guldsmedeværk klædt i 
purpur, blåt og rødt, alt sammen dygtigt arbejde. 

∎10 Men Herren er den sande Gud, han er den levende 
Gud og den evige konge; for hans vrede skælver jorden, 
og folkene kan ikke udholde hans harme.      
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Til overvejelse

v1 Herren taler til Israels hus. Bibelens Gud er en Gud der kan tale, og han er 
en Gud der taler til mennesker. Én ting er at vinke til de kongelige som de 
står der på balkonen, noget ganske andet er det, når Dronningen taler til 
dig! 

Hvilke tanker og følelser skabes i dig, hvis du forestiller dig 
situationen?

v2 Folkene er her ‘de andre’ folkeslag, altså ikke-jøder. De andre folkeslag har 
alle som ét ladet gudsdyrkelse og tilbedelse dreje sig om alle andre 
guder, end Bibelens Gud. De havde deres lokale guder, hvor nogle af dem 
dog var så kendte, at de blev tilbedt over større geografiske områder. Det 
var almindeligt, at hvis man flyttede til et andet folk med andre guder, så 
lod man sine guder blive hjemme, og overtog med største selvfølge de 
guder, der blev tilbedt der hvor man flyttede hen. Der var noget “skik 
følge eller land fly” over det.

Hvad fortæller det om deres entusiasme overfor - og deres tillid 
til - deres guder?

v2 Himmeltegnene, eller stjernetegnene som de kaldes hos os, er ikke et nyt 
fænomen. Det er heller ikke noget nyt at mennesker har ophøjet de Gud-
skabte stjerner til noget, de aldrig har været. Og det er heller ikke noget 
nyt, at mennesker ser deres liv som et liv der kontrolleres af noget så fjernt 
som stjerner: Stjernerne taler ikke, de ser ikke, de kan ikke afvige deres 
bane, de hører ikke; de er aldeles ligeglade med mennesker tusindvis af 
lysår borte. På trods af det tilskrives de afgørende indflydelse på et 
menneske skæbne. At frygte dem er ikke ensbetydende med at være 
bange. Det er mere i betydningen ærefrygt, som kan komme når man står 
overfor en ophøjet person, eller som her en ophøjet ting. Den ærefrygt 
fører et liv med sig, der er underlagt den ting, man har tildelt en ophøjet 
plads i sit liv. 

Hvordan ser det ud, hvis jeg ophøjer et eller andet?

v3-v5
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Umiddelbart lyder det jo som noget fra en dårlig film. På den anden side 
er det Gud der taler; det er hans ord vi hører her. Men kan det da være 
rigtigt, at der er mennesker der gør det her? Vel vidende at jeg kommer til 
at lyde lidt racistisk, kan man så måske forestille sig, at det sker langt ude i 
en eller anden regnskov, hvor de ikke er blevet så kloge som os endnu 
(ironi)? Vi skal nok ikke så langt hjemmefra som vi regner med. Afguder 
kan være skåret i træ, men afgudsdyrkelse i vores kultur viser sig snarere 
gennem dyrkelse af den (perfekte) menneskelige krop, musik, sport, film 
hvor idoldyrkelsen er stor, dyrkelsen af sex eller penge som selve livets 
mening. Mange af os vil straks afvise at vi regner med at noget af det er 
selve livets mening, det dybeste mål med tilværelsen. Ikke desto mindre 
kan den sag ikke afgøres ved at mærke efter. Vi må i stedet se efter hvor vi 
lægger vores tid og kræfter i livet. Når vi har fundet ud af det, så har vi 
også fundet det vi i virkeligheden tillægger den største værdi i livet og 
tilværelsen. At sige at børnene er det vigtigste, og samtidig have dem på 
4. pladsen efter både arbejdet, kæresten og fittness er tegn på, at der er 
noget der ikke stemmer.

Findes der lignende uoverensstemmelser i dit liv?

En uddybende bemærkning: Ligesom stjerner ikke pr definition er 
afguder, sådan er sport eller musik det heller ikke. Spørgsmålet er, hvilken 
plads vi tildeler de ting. Der er jo tale om gode gaver fra Gud. Så hvis vi 
tager imod dem med tak til den Levende Gud, er alt i sin rette orden. Gør 
vi ikke det, så må vi jo gøre noget andet, og det er her afgudsdyrkelsen 
ligger lige for.

v6 Gud har i kraft af at han er den evige og almægtige Gud og skaber retten 
til at blive mødt med ærefrygt. Når han der har denne ret er rundhåndet 
med sine gaver til mennesker, så krænker det ham selvfølgelig hvis vi 
tager imod gaverne og viser dem ærefrygt i stedet for ham der kom med 
gaverne.

“Husk at sige tak for gaven til Onkel Gilbert” lærer vi børnene. 
Gør vi det selv? 

Hvad gør det ved dig, når du giver gaver til én, som så glemmer 
alt om dig?

Hvad skal vedkommende gøre for at du bliver glad igen?
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v10

Nu kan en afgud ikke slå et menneske ihjel sådan umiddelbart. På den 
anden side kan den afgud der hele tiden kræver af mig at jeg skal yde 
mere og bedre, tjene mere, se bedre ud eller være mere på dupperne i 
cyperspace faktisk ødelægge et menneskes liv så effektivt, at det dør af 
overbelastning eller af at have ‘glemt’ at tage den livsnødvendige ‘føde’ til 
sig midt i travlheden. Mange mennesker der har nået til målet med 
pengen, kendtheden eller udseendet, bliver overrasket over, at det de 
troede at de ville få når de kom i mål, var løgn og latin. Afguder kan ikke 
andet end modtage. For hvordan skulle de give, når de ikke har nogen 
hænder?

Kender du nogen der er døde af afgudsdyrkelse - direkte eller 
indirekte?

Der er én Gud der kan og vil tale til mennesker. 

Én der kan og vil gribe ind. 

Én der tager sig tid til at vejlede og opdrage, trøste og skælde ud, sætte 
grænser og rejse den op der faldt. 

Én. 

Og han har skrevet en bog - Bibelen - for at vi skal kunne kende ham. Og 
vide at han er noget ganske andet end en pind fra skoven.


