
1
”Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden“ (Matt 5,5).

Vi hører ikke ordet ydmyg ret tit, måske med undtagelse af, når vi 
læser om Moses eller studerer saligprisningerne. Og det er heller 
ikke svært at regne ud hvorfor. Ydmyghed defineres som ”at ud-
holde overlast med tålmodighed og uden bitterhed.“ Det er ikke 
så mærkeligt, at vi ikke hører ret meget om det, for det er ikke et 
karaktertræk, som sættes højt i vores dages kultur. Nogle gange 
oversætter Bibelen ordet med ”sagtmodig“. Og sagtmodighed  
er heller ikke et karaktertræk, som er ønskværdigt i de fleste kul-
turer.

Men ydmyghed, at udholde overlast med tålmodighed og uden 
bitterhed, er en af de stærkeste karakteregenskaber hos Jesus og 
hans efterfølgere. En ydmyg ånd kan være et stærkt våben i hæn-
derne på dem, som står midt i smerte og lidelser. Smeltediglen er 
et godt sted at lære hjertets ydmyghed, for når vi er nedbrudte i 
sjæl og sind, kan vi ved ydmyghed være mægtige vidner for Gud.

Hvilken forbindelse er der mellem lidelser og ydmyghed? Hvor-
dan kan vi i vores egen ydmyghed og vores egne vanskeligheder 
være et vidne for andre? Hvordan kan ydmyghed virkelig være 
en styrke, ikke en svaghed, for de kristne?

· Ez 24,15-27
· 2 Mos 32,1-14
· Matt 5,43-48
· 1 Pet 2,18-25
· Sl 62,1-9

80

Ugens vers

Introduktion

 

 

 I en nøddeskal

Ugens tekster

Ydmyghed i smeltediglen

TIL SABBATTEN | 3. SEPTEMBER 202210



81

SØNDAG

 

 Ez 24,15-27

Til eftertanke

28. AUGUST 2022

BRUDT BRØD OG UDTØMT VIN

Oswald Chambers har sagt, at vi skal være som ”brudt brød  
og udtømt vin“ for andre mennesker. Hvad tror du, han mente 
med det?

Overalt i Bibelen er der eksempler på mennesker, hvis liv blev 
”nedbrudt“, for at de kunne tjene andre. Moses gennemgik uende-
lige bølger af sladder og kritik, da han blev sat til at lede folket til 
Det Lovede Land. Josefs livsrejse indbefattede forræderi og fæng-
sel, da han blev ført til en tjenerstilling i Egypten. I begge tilfælde 
tillod Gud disse situationer, for at hans folks liv kunne blive skue-
plads for hans nåde og omsorg, ikke kun for dem selv, men også til 
gavn for andre. Gud vil måske bruge os på samme måde. Det er let 
at komme til at føle sig vred eller såret i sådanne situationer. Men 
som vi så i går, er ydmyghed en gudgiven evne til at udholde dette 
”med tålmodighed og uden bitterhed“.

Hvad sker der i disse vers? Hvorfor blev Ezekiel placeret i denne 
smeltedigel?

I Ez 24,24 siger Gud: ”Ezekiel skal være et varsel for jer; alt, hvad 
han gør, vil I komme til at gøre. Når det kommer, skal I forstå, at 
jeg er Gud Herren.“ Gennem Ezekiels eksempel skulle Israels folk 
blive overbevist om sandheden om Gud, ”Gud Herren“. De skulle 
forstå denne sandhed, når de oplevede opfyldelsen af den profeti, 
som Ezekiels liv symboliserede, og de lidelser, som han blev udsat 
for. Hvem ved, hvor mange mennesker som kommer til at se ”Gud 
Herren“ også gennem os i vores nedbrudte situationer?

Før eller senere bliver vi alle ”nedbrudt“ af livet selv. Hvordan 
har du oplevet at blive ”nedbrudt“? Hvad har det lært dig? Hvor-
dan kan din egen brudte sjæl bruges af Gud til at hjælpe andre 
mennesker?
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MANDAG

 2 Mos 32,1-14

 

 

Til eftertanke

29. AUGUST 2022

FORBØN OM NÅDE

Hvilken rolle spiller Moses her?

Efter at folket var begyndt at tilbede guldkalven, besluttede Gud, 
at de var gået for langt og bekendtgjorde, at han ville ødelægge 
folket og i stedet gøre Moses til et stort folk. Men frem for at tage 
imod Guds tilbud tryglede Moses Gud om at vise sit folk nåde, og 
Gud gav efter.

2 Mos 32,1-14 understreger to vigtige emner. For det første var 
Guds tilbud om at ødelægge det oprørske folk og velsigne Moses 
en prøve for ham. Gud ønskede, at Moses skulle vise, hvor stor 
omsorg han havde for disse håbløst ulydige mennesker. Og Moses 
bestod prøven. Ligesom Jesus tryglede han om barmhjertighed 
for syndere. Dette viser os noget meget interessant. Nogle gange 
vil Gud måske tillade os at møde modgang. Han vil tillade, at vi 
kommer i en smeltedigel, så han, vi, og hele universet, som ser på, 
kan se, hvor stor medfølelse vi har for dem, som er kommet på 
afveje.

Hvilke begrundelser gav Moses for sin bøn til Gud om ikke at 
ødelægge Israel?

For det andet viser dette afsnit fra Anden Mosebog, at modstand 
og ulydighed er et kald til at vise nåde. Der er behov for nåde, 
når mennesker mindst fortjener det. Men netop når de mindst 
fortjener nåde, er det ofte det tidspunkt, hvor vi har mindst lyst 
til at vise den. Sådan var Moses ikke. Da Moses’ søster Miriam 
kritiserede ham, råbte han til Gud om at helbrede hende fra spe-
dalskhed (4 Mos 12). Da Gud var vred på Kora og hans tilhængere 
og truede med at udrydde dem alle, kastede Moses sig ned og bad 
for deres liv. Den følgende dag, da Israel knurrede imod Moses 
på grund af oprørernes død, og Gud igen truede med at udrydde 
dem alle, kastede Moses sig ned og bad Aron om hurtigt at bringe 
et offer (4 Mos 16). I sin ydmyghed, i sin egen uselviskhed, midt i 
smeltediglen, bad Moses om nåde for dem, som virkelig ikke for-
tjente det.

Tænk over mennesker, du kender, som mindst af alt fortjener 
nåde. Hvordan kan du i ydmyghed og uselviskhed være en åben-
baring af Guds nåde for dem?
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 Matt 5,43-48

Til eftertanke

30. AUGUST 2022

ELSK DEM, DER SÅRER DIG

Nogen har engang sagt: ”At elske sine fjender betyder ikke, at vi 
skal elske det snavs, perlen er gravet ned i; det betyder i stedet, at 
vi elsker perlen, som ligger i snavset … Gud elsker ikke os, fordi vi af 
natur er elskelige. Men vi bliver elskelige, fordi han elsker os.“

Når du ser på dine ”fjender“, hvad ser du så – perlen eller snavset 
omkring den?

Jesus kalder os til at elske og bede for vores fjender. Hvilket ek-
sempel fra naturen giver Jesus, som hjælper os til at forstå, hvor-
for vi skal elske vores fjender? Hvilken pointe ønsker han at lære 
os?

I Matt 5,45 bruger Jesus sin himmelske far som eksempel på, hvor-
dan vi skal behandle dem, som sårer os, som måske placerer os i 
den værste slags smeltedigel. Jesus siger, at hans himmelske far 
sender regnens velsignelser over både retfærdige og uretfærdige. 
Og hvis Gud til og med giver de uretfærdige regn, hvordan bør vi så 
behandle dem?

Jesus forsøger ikke at sige, at vi altid skal have en varm og sød fø-
lelse for alle, som skaber vanskeligheder for os, selv om det kan 
være muligt. Grundlæggende er vores kærlighed for vores fjender 
ikke en følelse, vi har for dem, men specifikke handlinger, som viser 
vores omsorg og omtanke for dem.

Jesus afslutter dette afsnit med et vers, som ofte fører til en del de-
bat: ”Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkom-
men!“ (Matt 5,48). I sammenhængen er meningen ret tydelig: De, 
som ønsker at være fuldkomne, som Gud er fuldkommen, må vise 
kærlighed mod deres fjender, som Gud har vist kærlighed mod sine. 
At være fuldkommen i Guds øjne betyder at elske modstanderne, 
og det kræver en hjertets ydmyghed, som kun Gud kan give os.

Husk vores definition af ydmyghed: ”At udholde overlast med tål-
modighed og uden bitterhed.“ Lav en liste over de forandringer, 
du må foretage for at tillade Gud at give dig den form for ydmyg-
hed i hjertet, som kan hjælpe dig til at have den rette holdning til 
dine ”fjender“.

TIRSDAG
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 1 Pet 2,18-25

 Til eftertanke

31. AUGUST 2022

EN LUKKET MUND

Det stærkeste eksempel på ydmyghed i smeltediglen er Jesus. Da 
han sagde: ”Lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet“ 
(Matt 11,29), mente han det på måder, som vi måske slet ikke kan 
forestille os.

Peter kommer med nogle overraskende råd til slaver. Han be-
skriver, hvordan Jesus reagerede på uretfærdig og smertefuld 
behandling, og siger til dem, at Jesus efterlod dem ”et eksempel, 
for at I skal følge i hans fodspor“ (1 Pet 2,21). Hvilke principper 
om ydmyghed og sagtmodighed i smeltediglen kan vi lære af 
Jesu eksempel, som Peter udtrykker det?

Det er frygteligt at opleve nogen, der behandler andre uretfær-
digt. Og det er yderst smertefuldt, når vi selv bliver udsat for den 
slags behandling. Vi har normalt en meget stærk retfærdigheds-
sans, og når der sker uretfærdighed, er det vores instinkt at ”sætte 
tingene på plads“ ved at udvise det, vi mener, er en retfærdig og 
velbegrundet harme.

Det er ikke let at leve på denne måde. Det er måske umuligt, med-
mindre vi accepterer den vigtige sandhed, at vi i alle uretfærdige 
situationer må tro, at vores himmelske far har kontrol med situa-
tionen, og at han vil gribe ind på vores vegne, når det er i overens-
stemmelse med hans vilje. Det betyder også, at vi må være åbne 
over for den mulighed, at vi ligesom Jesus ikke altid bliver reddet 
fra uretfærdighed. Men vi må altid huske, at vores himmelske far 
stadigvæk er med os og leder os.

Peters råd, som bygger på Jesu eksempel, er overraskende, for 
det ser ud til, at tavshed under uretfærdig lidelse er et større vid-
nesbyrd til Guds ære end ”at sætte folk på plads“. Da Jesus blev 
forhørt af Kajfas og Pilatus, kunne han have sagt meget for at ret-
færdiggøre sig selv, men det gjorde han ikke. Hans tavshed var et 
vidnesbyrd om hans ydmyghed.

Hvad gør du i situationer, hvor du er blevet uretfærdigt behand-
let? Hvordan kan du bedre anvende nogle af de principper, vi 
har set på i dag, i dit eget liv?

ONSDAG
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 Sl 62,1-9

 

Til eftertanke

1. SEPTEMBER 2022

VORES KLIPPE OG VÆRN

Ofte er det de mest stolte, de mest arrogante og påtrængende 
mennesker, der lider af lav selvfølelse. Deres arrogance og stolt-
hed og totale mangel på ydmyghed eller sagtmodighed er en form 
for dække, måske helt ubevidst, for noget, der mangler dybt i sin-
det. De har brug for noget, vi alle trænger til: en følelse af tryghed, 
værdi, accept, især i perioder med bekymringer og lidelser. Det 
kan vi kun finde hos Gud. Kort sagt: ydmyghed og sagtmodighed 
er langt fra svage karaktertræk, men er ofte de stærkeste tegn på 
en sjæl, der er fast forankret på Klippen.

Hvad ser ud til at være baggrunden for denne salme? Hvilken 
pointe fremsætter David? Hvilke åndelige principper kan vi lære 
fra det, han siger? Hvordan kan vi lære at anvende disse princip-
per i vores eget liv?

”Uden årsag bliver mennesker vores fjender. Guds folks motiver 
vil blive misforstået, ikke kun af verden, men også af deres egne 
brødre. Herrens tjenere vil blive placeret på vanskelige steder. 
Man vil gøre en myg til en elefant for at retfærdiggøre, at man føl-
ger en selvisk, uretfærdig retning … Gennem fordrejninger vil disse 
mænd blive iført uærlighedens mørke klædning, fordi omstæn-
digheder, som lå uden for deres rækkevidde, gjorde deres arbejde 
vanskeligt. De vil blive udpeget som personer, man ikke kan stole 
på. Og det vil ske fra menighedsmedlemmers side. Guds tjenere 
må bevæbne sig med Kristi sind. De må ikke forvente at undgå 
fornærmelser og fejlbedømmelser. De vil blive kaldt entusiaster og 
fanatikere. Men lad dem ikke blive mismodige. Guds hånd styrer 
begivenhederne efter sin vilje og leder sit værk, så hans navn bli-
ver æret“ (Ellen White, The Upward Look, s. 177).

Hvor immun er du over for andre menneskers irettesættelser 
og spydigheder? Formentlig ikke særlig immun. Hvordan kan du 
holde fast ved Gud og lade din følelse af selvværd være forank-
ret i ham, som elsker dig så højt, at han døde for dine synder. 
Hvordan kan det beskytte dig mod andre menneskers ringeagt?

TORSDAG
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2. SEPTEMBER 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Vejen til et bedre liv, ”Søg efter ægte kundskab“,  
s. 290-291

· Jesu Liv, ”Bjergprædikenen“, s. 209-221 
· Evangelism, ”The Worker and His Qualifications“, s. 630.

”De vanskeligheder, vi udsættes for, kan mindskes rigtigt meget 
ved en ydmyghed, som skjuler sig i Kristus. Hvis vi er i besiddelse 
af hans ydmyghed, vil vi være hævet over de forbigåelser, de afvis-
ninger og de ærgrelser, som vi daglig er udsat for, og de vil ophøre 
med at kaste skygge over vort sind. For en kristen er selvbeher-
skelse det største vidnesbyrd om et ædelt sind … Ydmyghed er 
den styrke, som giver sejr til Kristi efterfølgere; den er tegnet på 
deres forbindelse med himlen“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 257).

1. Hvordan gør ydmyghed os i stand til at ”være hævede over“ 
smerte og ærgrelser? Hvad mener du er ydmyghedens vigtig-
ste egenskab?

2. Hvordan betragtes ydmyghed og dens kendetegn inden for 
din kultur? Med respekt, foragt eller …? Hvilken form for pres 
oplever du i din kultur, som står i kontrast til udviklingen af 
dette karaktertræk?

3. Kan du finde store, nulevende eksempler på ydmyghed? 
Hvordan har de evt. udtrykt disse karaktertræk, og hvad kan 
du lære deraf?

4. Hvorfor bliver ydmyghed ofte betragtet som svaghed?

5. Vi så på, hvordan David søgte tilflugt hos Gud. Men hvordan 
gør man det? Hvordan vil denne tilflugt vise sig? Hvordan kan 
vi som en menighed være et tilflugtssted for dem, der har 
brug for det? Hvilken slags tilflugtssted er din lokale menig-
hed? Hvad kan du personligt bidrage med for at gøre menig-
heden til et tilflugtssted for dem, der har brug for det?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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