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UGEN 4.-10. SEPTEMBER 2022

”Åndens frugt er … tålmodighed“ (Gal 5,22).

Somme tider er vi nødt til at være tålmodige, men det kan være 
svært at vente. Det kan føles som en tilstand, hvor man (an)spændt 
ser frem til noget og forventer noget nyt.

II 2012 kunne man se en såkaldt ”nysgerrighedstest“ flimre over 
TV-skærmen. Det var en reklame for overraskelsesæg. Børnene blev 
lovet endnu et chokoladeæg, hvis de lod være med at spise det før-
ste, de havde fået. Det var spændende og morsomt at følge med i, 
hvordan de små testpersoner kæmpede med den søde fristelse lige 
for næsen af dem. De var alene i rummet. Man så i indslaget, at det 
ikke tog lang tid, før chokoladeægget var pakket ud og spist. Det kan 
være svært at vente, ikke kun for børn.

Den amerikanske psykolog W. Michel gennemførte i 1960’erne en 
lignende test, som kaldes marshmallow-testen: youtube.com/
watch?v=QX_oy9614HQ

Han ville undersøge sammenhængen mellem selvkontrol og succes 
i arbejdet. 

I denne uge drejer det sig om personer i Bibelen, der måtte lære ud-
holdenhed på den hårde måde.

Søndag Udholdenhedens og  
  trøstens Gud Rom 15,4-7
Mandag Til rette tid Joh 2,1-5; Gal 4,4
Tirsdag At kunne vente 1 Sam 16,13; 26,10-11; 2 Sam 2,1-4;  
   Sl 37,5-7
Onsdag Overilet handling 1 Mos 16,1-3; 4 Mos 20,8-13;  
   Dom 14,1-3.16-17; 1 Kong 18,40; 19,1
Torsdag Ekskurs: At lære udholdenhed  
   – helt lavpraktisk
Fredag Tro og tillid 2 Tim 1,12

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge Tålmodighed fører til  
målet

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
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SØNDAG 4. SEPTEMBER 2022

Rom 15,4-7

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion
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Udholdenhedens og trøstens Gud

Hvordan viser Guds tålmodighed sig i Bibelen? 

Hvad betyder det for mig, at jeg tror på en tålmodig Gud?

Gud giver de troende udholdenhed og trøst gennem sit ord. Paulus 
kobler det sammen med enighed i menigheden. Hvor der i kap. 14 
er tale om, hvordan man omgås forskellige syn på spisereglerne 
(afgudsofferkød), bliver det nu tydeligt, at menigheden – såvel de 
stærke som de svage – har brug for udholdenhed og opmuntring. 
Da begge dele er en del af Guds væsen, kan menigheden udeluk-
kende finde frem til en enhed gennem ham.

Tvister vedrørende teologiske spørgsmål og forskellig livsstil findes 
den dag i dag. Visse karaktermæssige særheder kan virke irrite-
rende og vanskeliggøre måden, man omgås på. Hvor tålmodig er 
jeg i forhold til den anden? At være tålmodig vil sige at tage imod de 
andre, ligesom Gud har taget imod os. Han lader solen stå op over 
både gode og onde, han lader hveden og ukrudtet modnes side om 
side indtil høsten. Der er brug for tålmodighed, ikke blot med andre 
mennesker, men også med vanskelige forhold. Kan jeg holde dem 
ud, også når de er ubehagelige? Flygter jeg fra dem, eller holder jeg 
ud og ser dem i øjnene?

”Bort, vrede, skændsord, dårlig harm!
I bør ej huses i den barm,
hvor Gud til fred og salig ro
vil, hans velsignelse skal bo.
Bort derfor alt, hvad skade kan
og hindre enigheds forstand!“
(Kingo, Den danske salmebog nr. 687, 3)
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 Joh 2,1-5; Gal 4,4

 

 Forståelse
 

 

 

 
 

 Refleksion

 

 

Til rette tid

Hvad siger disse tekster om Guds ”tidsplan“? 

Hvornår synes jeg, Gud giver sig (for) god tid?

Da den tid kom, som Gud forud havde fastsat (Gal 4,4 Bibelen på hver-
dagsdansk), sendte han sin søn til frelse for verden. Guds tålmodig-
hed er stor og beundringsværdig. Først på det fastsatte tidspunkt 
handlede han i overensstemmelse med sin plan.
Jesus reagerede irriteret, da Maria gjorde opmærksom på den 
manglende vin. Kort tid efter udførte han et under – til rette tid. 

Troende mennesker oplever Guds handlen helt forskelligt. Der fin-
des beretninger om, at hjælpen kom på det helt rigtige tidspunkt, 
men der findes også beretninger om tragiske ulykker og om syge 
mennesker, der ikke blev helbredt. Gud griber ikke altid ind. Det 
skaber en spændt situation, der ikke findes noget tilfredsstillende 
svar på. Det er svært at holde sådanne spændte tilstande ud, især 
når man selv gennemlever lidelse. Der bliver vendt op og ned på 
ens verden – og på ens tro. I sådanne situationer er det en hjælp at 
klamre sig til løfter: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger 
Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid 
og et håb“ ( Jer 29,11).

Findes der også i mit liv en ”fastsat tid“?

MANDAG 5. SEPTEMBER 2022
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1 Sam 16,13
1 Sam 26,10-11

2 Sam 2,1.4
Sl 37,5-7

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 

At kunne vente

Hvilken indre holdning lod David sig lede af? 

Hvad kan vi lære af ham?

At vise udholdenhed betyder at (af)vente. Det kan være anstren-
gende og smerteligt. I Sl 37,7 benyttes et hebraisk ord for ”at vente“, 
der er afledt af ”at have ondt“ eller ”at være bekymret“, ”at være pla-
get“ og ”at være såret“.

David havde lært denne ”lektie“. Han blev allerede som ung salvet 
som konge, men han tilranede sig ikke magten, da anledningen 
bød sig. David underordnede sig Guds plan og ventede, til hans tid 
var kommet. Det krævede mere end stærke nerver. På trods af sin 
spændte forventning stolede han på Guds forsyn. ”Han griber ind.“ 
Det er hengivenhed på trods af ubesvarede spørgsmål.

Der findes ventetid, hvor troen bliver sat på prøve og kan vise sig at 
holde – for eksempel venten på den rette partner eller det rigtige 
job. 

• Vores opmærksomhed kan ledes væk fra det, vi er optaget af,  
og hen mod Gud.

• Vi kan få et klarere billede af vores motiver og ønsker.

• Vores udholdenhed kan styrkes, når vi oplever noget, vi ikke 
forstår.

• Når vi venter, kan tilliden vokse og blive større.

• Gud kan tilføje nye dele til ”puslespillet“ og på den måde  
fuldende helhedsbilledet.

TIRSDAG 6. SEPTEMBER 2022
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1 Mos 16,1-3
4 Mos 20,8-13

Dom 14,1-3.16-17
1 Kong 18,40; 19,1

 

 

 
 

Forståelse

 

 

 Anvendelse

 Refleksion

Overilet handling

Hvilke motiver havde mennesker for at handle egenrådigt?  
Hvilke konsekvenser havde det? 

Hvordan kan man undgå at handle overilet?

Bibeltekst Bevæggrunde Konsekvenser

1 Mos 16,1-3   

4 Mos 20,8-1   

Dom 14,1-3.16-17   

1 Kong 18,40; 19,1   

Bibelen beretter flere steder om mennesker, der handler overilet, 
som for eksempel Moses, der slog på klippen eller Elias, der øjen-
synligt uden guddommelig ordre lod alle Ba ál-profeterne slå ihjel. 
Somme tider havde den måde at handle på negative konsekvenser: 
Moses fik ikke lov til at gå ind i det lovede land. Elias blev truet med 
døden af dronningen. Alligevel lod Gud ikke sine tjenere i stikken i 
sådanne situationer. Moses fik lov til at se Kana án fra bjergets top. 
Gud havde omsorg for Elias og gav ham en ny opgave. 

Gud lader heller ikke os i stikken, når vi handler overilet. Han står 
os bi, selv om vi er nødt til selv at tage konsekvensen af det, vi har 
gjort.

”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind“ (Sl 37,5).

ONSDAG 7. SEPTEMBER 2022



91

EKSKURS

 

 
 

 

 

At lære udholdenhed  
– helt lavpraktisk
”Gud, lær mig tålmodighed, og det med det samme.“ Kunne det 
også somme tider være dit ønske? Hvordan kan vi blive tålmodige 
mennesker? Her er nogle konkrete forslag:

• Prøv at iagttage dig selv i en sådan situation. Hvad er det, der gør 
dig urolig? Når vi bliver utålmodige, er vi tit ikke til stede i nuet 
med vores tanker. Vi tænker på fremtiden. For eksempel på den 
bunke arbejde, der venter på os derhjemme, men manden ved 
kassen forhindrer os i at komme videre. Det skaber en frustra-
tion i os, som gør os irriteret. Utålmodighed er irritationens 
lillesøster.

• Vær til stede i nuet. Lad være med kun at beskæftige dig med de 
bekymringer og problemer, der ligger forude. Fokusér på nuet. 
Du kan for eksempel udnytte ventetiden ved kassen til at bede. 
Nyd disse ekstra øjeblikke med Gud. Vær opmærksom på din 
voksende utålmodighed, og fortæl Gud om den. Læs den over på 
ham.

• Reflektér regelmæssigt over de erfaringer, du har gjort dig. Før 
dagbog, og skriv de situationer ned, hvor du har været utålmo-
dig. Spekulér over, hvad der var årsagen til denne utålmodighed, 
og hvordan du tacklede den. Tænk over, om det lykkedes dig at 
fokusere på nuet. Hvad forhindrede dig i det? Hvad hjalp dig? 
Hvad skal der til, for at det næste gang lykkes igen, ja måske end-
da endnu bedre?

• En brugbar metode til at reflektere og fokusere på nuet er det 
såkaldte Bullet Journaling. Se dette link på dansk: alt.dk/artikler/
bullet-journal 

TORSDAG 8. SEPTEMBER 2022

https://www.alt.dk/artikler/bullet-journal
https://www.alt.dk/artikler/bullet-journal
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  2 Tim 1,12

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Tro og tillid

Hvorfor behøver Paulus ikke at skamme sig over sine lidelser?

Jeg ved … det græske ord for ”at vide“ udtrykker både en indre over-
bevisning og en relation til et andet menneske. At tro betyder at 
have tillid til, at betro sig til nogen og at stole på vedkommende. Tro 
er langt mere end viden om Gud. 

… hvem jeg tror på. Ordret: ”har troet“ på. Det vil sige: ”Jeg ved, hvem 
jeg har sat min lid til.“ Erfaringen med Kristus i går og relationen til 
ham i dag styrker visheden om Guds trofasthed i morgen og til hver 
en tid.

Der findes tidspunkter i livet, hvor vi må vente. Somme tider oplever 
vi det som urimeligt. Men hvis vi stoler på, at Gud står over alting, 
lærer vi at være tålmodige og at kunne vente. Vi oplever fred og 
sindsro og finder løsninger, som gør os taknemmelige. Spørgsmål, 
der forbliver ubesvaret, mister deres negative kraft.

FREDAG 9. SEPTEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Tålmodighed er bitter, men den bærer søde frugter“ ( Jean-Jacques 
Rousseau). 

Kan I bekræfte dette? Hvor svært er det for jer at være tålmodige?

  Joh 2,1-5
Hvad mener Jesus, når han siger: ”Min time er endnu ikke  
kommet“? 

Hvorfor afviser han Maria og udfører derefter alligevel et under? 

Er der grund til at mene, at Gud også har en konkret plan for  
vores liv? 

Hvordan kan det blive udholdeligt at vente på ”Guds time“?

  Vælg to af følgende skriftsteder:  
1 Mos 16,1-3; 4 Mos 20,8-13; Dom 14,1-3.16-17; 1 Kong 18,40; 19,1

Hvad får mennesker til at handle overilet? 

Hvornår kræves der afventen og hvornår resolut handling? 

  Sl 37,5-7 og 2 Tim 1,12
Sammenlign disse tekster med hinanden. Hvad lægger I mærke 
til? Hvad er væsentligt? Hvad opmuntrer jer?

Hvilken rolle spiller bønnen i bestræbelserne på at opnå  
udholdenhed?

DIALOG TIL SABBATTEN 10. SEPTEMBER 2022


