
78

UGEN 28. AUGUST - 3. SEPTEMBER 2022

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

Sagtmodighed er en gave fra Gud. Denne indre styrke vender i tillid 
til Gud udfordrende situationer til det gode.

Hvordan ville du reagere i de følgende to eksempler?

Eksempel 1: På landevejen kører du med den tilladte hastighed. 
Bagfra maser en bilist frem med stor hastighed og hornet i bund.
• Du bliver irriteret.
• Du lader ham overhale.
• Du smiler og vinker.
• Du træder på bremsen.

Eksempel 2: Et menighedsmedlem bagtaler dig.
• Du forsvarer dig over for alle.
• Du begynder et skænderi.
• Du beder om en samtale.
• Du klager din nød til andre.

Til de mange beslutninger, som vi dagligt skal træffe, hører re-
aktioner på andres adfærd. Ro og besindighed er ikke de første 
impulser, der dukker op, når man udsættes for følt uretfærdighed 
og modgang. Eftergivenhed, afkald, ydmyghed, tålmodighed og 
beskedenhed udlægges som svaghed og foragtes af mange i dagens 
samfund.

Men netop denne adfærd var påfaldende karaktertræk hos Jesus og 
grundlæggende kendetegn i hans frelsergerning. Hvad det kan be-
tyde for os, er ugens tema.

Søndag … overbærenhed 1 Mos 45,4-5 
Mandag … hensyn 2 Mos 32,1-14
Tirsdag … selvbeherskelse 1 Pet 2,18-25
Onsdag … kærlighed (til fjender) Matt 5,5.43-48
Torsdag … besindighed Sl 62
Fredag … hos Gud er alting muligt Matt 19,26

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

10. 10. ugeuge Den sagtmodige viser …
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SØNDAG 28. AUGUST 2022

1 Mos 45,4-5

 
 Forståelse

 
 Anvendelse
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… overbærenhed 

Hvordan møder Josef brødrene, da han giver sig til kende?

Hvordan kunne han også have behandlet dem?

Josef sælges af sine brødre (37,27-28). Udover den bitre erfaring af 
uret, vold og hjemve gennemlever han trældom og fængsel (39,15-
23). Ved Guds hjælp bliver Josef til velsignelse for mange og indsat 
som faraos stedfortræder i Egypten (41,37-46). I denne indflydelses-
rige position ville han ustraffet kunne hævne sig på sine halvbrødre, 
der var årsag til hans lidelser. Men han havde gennem alle årene 
gjort den vigtige erfaring, at Herren var med ham, så han blev en 
mand, for hvem alt lykkedes (sml. 39,2). Josef giver sig til kende over 
for sine brødre, minder dem om deres gamle skyld, men prøver 
også på at trøste dem. Gud vendte det hele til noget overraskende 
og godt.

Når nogen pådrager sig skyld over for dig, så tænk på følgende 
spørgsmål under bøn. Bed Gud om at hjælpe dig med at tilgive og 
opleve heling.

EN VEJ TIL FORSONING

Hvor er jeg blevet såret af nogen?

Ønsker jeg at tilgive den anden? Hvorfor?

Hvilke skridt skal der til for at komme den anden i møde?

Hvornår hjælper det (ikke) at tie og vente (Es 30,15)?
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2 Mos 32,1-14

 

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 
 Refleksion

 

… hensyn

Hvilket resultat har Moses’ forbøn?

Hvordan passer det at tage hensyn sammen med cost-benefit- 
princippet? 

Israelitterne danser om guldkalven. Gud foreslår, at folket skal 
erstattes med Moses’ efterkommere. Hans afstandtagen til dem 
viser sig i Guds formulering til Moses: ”Skynd dig ned! Dit folk, som 
du førte op fra Egypten, har handlet slet“ (v. 7). Gud kalder det ikke 
mere sit folk. Men Moses modstår fristelsen. Han går i brechen for 
det syndige og intetanende folk. Moses er ovenikøbet parat til at 
opgive evigheden for dem (v. 32).

Senere er Moses også parat til at tilgive sine søskende, der går imod 
ham. Han går i forbøn for Mirjam, der blev straffet med spedalsk-
hed for at mobbe Moses (4 Mos 12). I den forbindelse fremhæves 
et af Moses’ karaktertræk: ”Moses var mere sagtmodig end noget 
andet menneske på jorden“ (4 Mos 12,3).

Moses’ eksempel stiller også spørgsmål til os. Hvordan reagerer 
vi på udfordringer, der er uretfærdige og sårer os? Hælder jeg til 
urimelige reaktioner og vedvarende bitterhed? Det hjælper os at se 
hen til Jesus Kristus, hvor vi ser tålmodighed og oplever hans for-
bøn, som også gælder dem, der ikke har gjort sig fortjent til nåden.

Gerhard Uhlenbruck (ty. aforistikker) anbefaler: ”Giv agt og overvej 
hensyn til mennesker, der ikke er overbærende med dig.“ Hvordan 
forholder jeg mig til mennesker, der efter min mening ikke fortjener 
medfølelse?

MANDAG 29. AUGUST 2022
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1 Pet 2,18-25

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

… selvbeherskelse

Hvilket råd giver Peter til tjenestefolkene vedrørende deres  
adfærd overfor deres herrer? 

Hvordan hjælper Kristi eksempel mig til at takle udfordrende  
situationer?
 
Der findes ikke kun gode og venlige arbejdsgivere. Nogle udsætter 
deres medarbejdere for uretfærdige lidelser. Peter taler ind i tjene-
stefolks belastende hverdagssituation. Efter Kristi eksempel skal de 
underordne sig i al frygt. Dette betyder ikke frygt for deres herrer, 
men i ærefrygt for Gud. Peter kræver ikke slaveriets afskaffelse. Han 
viser troende vejen til den indre frihed, der gør det ydre pres mere 
udholdeligt. De skal forstå deres tjeneste som en opgave fra Gud. 
En ting er sikkert: Herren er ved deres side.

Det kan være vigtigt at gøre indsigelse mod åbenlys uret. Det gjorde 
Jesus også ( Joh 18,19-23). Men senere holdt han det ud, som man 
pålagde ham.

Denne verden lærer os, at vold besvares med vold, og at urimelige 
bemærkninger medfører dårligt humør hos modtageren. Den, der 
derimod kan beherske sig selv, bryder den onde spiral, hvor man 
gør andre og sig selv fortræd. Sagtmodighed kan hjælpe til stand-
haftigt og uden vrede at holde uretfærdighed ud.

Selv i en håbløs situation kan vi vide, at Gud har alt under kontrol. 
Mens Jesus led i stilhed, nærmede hans store sejr sig. Ikke mindst 
fordi han var sagtmodig og ydmyg af hjertet (Matt 11,29).

Kommer du i en situation, hvor du lider uret, så prøv at reagere 
uden irritation, modvilje og vrissen. Bliv bevidst om, at Gud er med 
dig. Tænk over, hvilke sårede følelser eller behov, der hos den an-
den kunne være årsag til at såre dig. Findes der en mulighed for at 
hjælpe den anden?

TIRSDAG 30. AUGUST 2022
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Matt 5,5.43-48
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

… kærlighed (til fjender)

Hvilken adfærd overfor dem, der ikke er mig venligt stemt eller 
ovenikøbet er fjendtlige, opmuntrer Jesus mig til?
 
Selvom der i Det Gamle Testamente står: ”Et mildt svar afvender 
vrede“ (Ordspr 15,1), var det på Jesu tid almindeligt at gengælde lige 
for lige. Især romerne stod på mål for hadet. I Bjergprædikenen 
stiller Jesus nye principper op. Hans begrundelser er, at vi også skal 
være fuldkomne, som vores Fader i himlen er fuldkommen. Han mø-
der os med fred.

”På hebraisk betyder at være fuldkommen at være og gøre noget  
helhjertet … Det handler ikke om egen fejlfrihed, men om at stille sig 
selv ’helt og holdent’ til rådighed for Gud og sin næste“ (SEB 1412). 
Det må på ingen måde forstås sådan, at den troende skal gøre sig 
umage for at blive syndfri ligesom Gud. I stedet betyder fuldkom-
men her barmhjertig (sml. Luk 6,36). Al tænkning og handlen skal 
svare til det guddommelige forbillede. Jo tættere den troendes 
forhold til Kristus bliver, jo mere kommer den troende til at ligne sin 
Herres væsen. (Sml. Ellen White, Vejen til Kristus, DB, s. 78-83 (2019).

Kærlighed til sine fjender er nok det mest omstridte bud i kristen-
dommen. Det passer overhovedet ikke sammen med vores men-
neskelige væsen. Men kærlighed til fjender har intet at gøre med 
stemninger. Det drejer sig om en indstilling, som ser andre i kærlig-
hedens og Guds riges lys og møder dem i Jesu ånd.

”Et menneske føler sig forvandlet, 
når det bliver menneskeligt behandlet.“ 
(Eugen Roth, 1895-1976, ty. poet)

ONSDAG 31. AUGUST 2022
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Sl 62

 
 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 
 Refleksion

 

… besindighed

Hvilke prægende oplevelser forarbejder David i denne salme?

Hvor kan man finde trøst og opmuntring?

David oplever vold, forfølgelse, nød og flugt. Han må frygte for sit 
liv, først på grund af Saul (1 Sam 18-31), senere på grund af Absa-
lom (2 Sam 15-18), som vil vælte ham af tronen. I denne livstruende 
situation føler han sig fast forankret i Gud. Når stormen raser i og 
omkring ham, så er det Gud, der giver ham tilflugt, sikkerhed og 
tryghed. 

For David er han klippe og hjælp, værn og håb (v. 3.6.7). Når han 
lægger sig i Guds hænder, kan han ovenikøbet blive stille i lidelsen. 
David giver Gud æren, hos ham er han tryg.

En kvik bemærkning som ”Op med hovedet, det skal nok blive godt!“ 
eller ”Tag det ikke så tungt!“ er som oftest velmente råd, men sjæl-
dent egentlig trøst. De virker mest modsat. Sand trøst og støtte 
findes i Gud alene. Han møder også den lidende gennem sit ”jord-
personale“ (medmennesker), der lytter opmærksomt og er klar til at 
yde praktisk hjælp.

”Ofte bliver det forsøgt at løse problemer med vold. Det fører i sid-
ste ende ikke til noget. Kristus anbefaler mildhed, som vil sige mo-
det til at løse konflikter uden vold. Dette er ikke en nem vej, for det 
kræver et sind, som Jesus viste. På fornærmelse eller foragt gav han 
aldrig igen med samme mønt. Gud ønsker at give os noget af den 
sindsro, men det er kun muligt, hvis vi giver ham mulighed for det. 
Selvkontrol og beskedenhed gør os til sejrvindere. Oprør eller vold 
gør det ikke. Mennesker omkring os forstår måske ikke dette, men 
hvad gør det, når vi ved, at Gud er på vores side?“ (Ellen White, Jesus 
von Nazareth, 219 Lüneburg 2002).

TORSDAG 1. SEPTEMBER 2022
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Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

… hos Gud er alting muligt

”Jesus så på dem og svarede: ‘For mennesker er det umuligt, men 
for Gud er alting muligt’“ (Matt 19,26).

”Hvem kan så blive frelst?“, spurgte disciplene efter den rige unge 
mands beslutning. Sådan kunne man også spørge set i lyset af 
Josefs, Moses’ eller Jesus’ adfærd: Hvem kan klare at bevare sagt-
modigheden i den slags kriser. Er virkeligheden ikke en helt anden? 
I bund og grund drejer det sig om at se menneskene og deres situa-
tion med Guds øjne, så vrede og nag viger for opbyggelig empati.
 
”Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men 
tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse“  
(1 Pet 3,9).

I krisesituationer hælder vi mennesker til reaktioner, som vi skader 
os selv og andre med. Når vi ser hen til Jesus, og der får givet et nyt 
syn på de implicerede personer og situationen, kan det lykkes at 
klare krisen konstruktivt.

FREDAG 2. SEPTEMBER 2022
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4

5

6

Spørgsmål til drøftelse

Beskriv et sagtmodigt menneske. Hvordan opleves den slags 
mennesker i vores samfund eller omgangskreds?

  Matt 5,43-48
Hvordan kan vi leve efter princippet ”Elsk dine fjender“?

Hvilken erfaringer har I gjort jer på det område?

  1 Pet 2,18-25
Hvilket råd giver Peter? Har det stadig betydning i vores tid? 
Hvor er denne holdning ønskelig?

  Sl 62,1-9
Hvad er forskellen på at ”være stille“ for Gud og resignation?

Hvordan passer tålmodighed i tavshed sammen med vores  
retfærdighedsfølelse?

Hvorfor er sagtmodighed ikke et tegn på svaghed?

Hvilken betydning har løftet fra Matt 5,5 for jeres liv?

DIALOG TIL SABBATTEN 3. SEPTEMBER 2022


