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UGEN 12.-18. FEBRUAR 2023

”Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.  
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud“ (Matt 5,7-8).

Jesus identificerer sig med de ”mindste“. Den, der hjælper disse 
mennesker, går i Jesu fodspor.

I sin tale om de sidste tider sammenlignede Jesus verdensdommen 
med hyrden, der skiller fårene fra bukkene (Matt 25,31-46). Til den 
tid vil der kun være to grupper af mennesker: Der er dem, der hjalp 
de ”mindste“ i deres nød og er overrasket over, at kongen siger, de 
har hjulpet ham. Menneskene i den anden gruppe gjorde forskel på 
kongen og de nødlidende og aner ikke, hvor ofte de uden at ænse 
det gik lige forbi kongen ”i skikkelse af de fattige og lidende“ (Ellen 
White, Jesu liv, DB 2013, s. 561).

På Bibelens tid var de ”mindste“ de fremmede, enkerne og de 
faderløse (5 Mos 24,19-21). Nu om stunder er det de hjemløse, 
flygtningene og mennesker i udsatte situationer, der hører til de 
svageste i samfundet. At hjælpe de mindste, er ikke en ”velkommen 
anledning“, men et udtryk for Guds kærlighed til menneskene. Men 
hvordan kan – henholdsvis bør – dette ske?

Søndag Barmhjertigt Luk 4,16-21; Es 61,1-2
Mandag Retfærdigt 2 Mos 22,20-23; 5 Mos 15,11
Tirsdag Tillidsfuldt Matt 19,16-26; Mark 10,15
Onsdag Oprigtigt Luk 19,1-10
Torsdag Proaktivt Job 1,8-11; 29,12-16
Fredag Ligesom Jesus 2 Kor 8,9; 9,6-8

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

7. 7. ugeuge De mindste af hans 
brødre
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Barmhjertigt

Hvilken forskel gør det, om man tager Esajas’ ord bogstaveligt  
eller opfatter dem billedligt? 

Hvilken måde at forstå dem på er mest sandsynlig set ud fra Jesu 
liv og virke?

Jøderne forventede en Messias-konge, som skulle befri dem fra det 
romerske fremmedherredømme. Jesu disciple regnede heller ikke 
med en Messias, der ville tage sig af de fattige og nødlidende og 
selv ville være fattig og påtage sig lidelse (Luk 24,21). Fattigdom og 
lidelse opfattedes stadig som Guds straf for synd ( Joh 9,1-2).

Jesus skabte især relationer til de mennesker, der var marginali-
serede i samfundet. Derved møntede han Esajas’ ord på sig selv. 
Messias-kongen skulle først og fremmest pleje barmhjertig omgang 
med fattige, fanger, blinde og undertrykte og genoprette retfærdig-
hed (sml. Sl 72,1-4).

Deltagelse i bibelstudium og gudstjeneste kan komme til kun at 
dreje sig om at forstå sandheder og give udtryk for fromme følel-
ser – som om Jesus kun talte om åndelig fattigdom, blindhed eller 
syndens trældom. Han udråbte også et nådeår fra Herren, der skulle 
reetablere den samfundsmæssige sameksistens, blandt andet ved 
at genoprette oprindelige ejerforhold. 

Jesus ønsker ikke blot at befri os fra personlig skyld, men også vej-
lede os til en ny livsstil, der påvirker det sociale liv. Der, hvor man 
yder nødlidende aktiv hjælp, er der tale om ”en ren og ægte guds-
dyrkelse“ ( Jak 1,27).

”Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det 
daglige brød, og en af jer så siger til dem: ‘Gå bort med fred, sørg for 
at klæde jer varmt på og spise godt’, men ikke giver dem, hvad lege-
met har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen: i 
sig selv, uden gerninger, er den død“ ( Jak 2,15-17).
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 2 Mos 22,20-23
5 Mos 15,11
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Retfærdigt

På hvilken måde går teksten i 5 Mos længere end den i 2 Mos? 

”Luk din hånd op…“ – Hvordan kan det praktiseres?

Da Gud gav buddene, gav han også folket love, der skulle beskytte 
de nødlidende mod udnyttelse og undertrykkelse. Israelitterne 
skulle ikke byde nogen fremmed det samme, som de selv havde er-
faret, da de var fremmede i Egypten (2 Mos 22,20; 23,9; sml. 3 Mos 
19,34; 5 Mos 10,19). Gud viser sig som forsvarer for de fremmede, 
enkerne og de faderløse og understreger, hvor hurtigt forholdene 
kan ændre sig og endda slå om i det modsatte.

Hvor det i 2 Mos er forbudt at undertrykke andre, formaner 5 Mos 
den næste generation til at lukke hånden op for de nødlidende. 
Første skridt i retning af at gøre godt er at undlade at gøre ondt. 
At stedordet din direkte eller indirekte anvendes fire gange (lands-
mand, trængende fattige, land), forpligter lovens hørere til at indgå i 
en relation med disse svage i samfundet.

Viljen til at hjælpe mennesker i nød kan somme tider være forbun-
det med blandede følelser: Vi kan være bekymrede for, at vores 
generøsitet vil blive udnyttet, eller vi kan være bange for, at den kan 
medføre misundelse og jalousi hos nogle, der måske føler sig forfor-
delt. Når hjælpeorganisationer tager over, slipper vi for ansvar.

Men Guds bud er møntet på os i forhold til vores medmennesker. 
Selvom vi ikke kan forandre hele verden, kan vores hjælp forandre 
hele verden for det enkelte menneske. Og der, hvor der opstår en 
personlig relation, vil virkningen være desto større. 

Hvordan kan der opnås social retfærdighed på trods af ulige  
fordeling af goderne?

MANDAG 13. FEBRUAR 2023
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 Matt 19,16-26
Mark 10,15
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Tillidsfuldt

På hvilket punkt rammer Jesus den unge mands ”smertegrænse“? 

Hvad giver dig sikkerhed, hvad det evige liv angår?

Beretningen om Jesu møde med den rige unge mand findes i alle tre 
synoptiske evangelier. Matthæus lægger vægt på hans bestræbelser 
på at gøre alting rigtigt (Matt 19,20). Markus viser, hvordan Jesus 
forholder sig til ham (Mark 10,21). Lukas peger på mandens position 
i samfundet (Luk 18,18).

Den unge mand kan ikke leve op til Jesu krav om at sælge alt og give 
det til de fattige. Selv disciplene bliver forskrækket over denne høje 
forventning. Jesus udfordrer deres syn på dette, idet han tager det 
evige liv ud af menneskets hånd og lægger det i Guds hænder: ”For 
mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt“ (v. 26).

Jesus udfordrer den unge mand til at slippe den materielle tryghed 
og stole på ham, ligesom disciplene gjorde. Men han manglede be-
slutsomhed og mod til at gøre det.

Gud indbyder alle mennesker til at tage imod gaver fra ham og stole 
på ham som et barn. For at styrke tillid, må man vove noget. Man 
må vove troens spring og slippe det trygge. Det være sig i forhold 
til materielle goder, men også hvad angår relationer, planer, vaner, 
prestige, kontrakter m.m. Jesus lover en anden tryghed, når han si-
ger: ”Følg mig!“ Kontrol er godt, tillid er bedre!

TIRSDAG 14. FEBRUAR 2023
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Luk 19,1-10
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Oprigtigt

Hvad får Zakæus til at afgive dette gavmilde løfte? 

Hvad er det, der gør en gave værdifuld?

Zakæus blev foragtet af sine egne landsmænd, fordi han som over-
tolder gik for at være romernes håndlanger. Han var desuden lille af 
vækst og havde et dårligt ry, fordi han plukkede folk for penge (v. 8). 
Jesus så op på ham og viste ham anerkendelse.

Zakæus var – til forskel fra den rige unge mand – ikke blot optaget 
af at ”gøre det rigtige“. Han ønskede at lære Jesus at kende (v. 3). 
”Zakæus var blevet overvældet, forbløffet og målløs over Kristi kær-
lighed og over, at han nedlod sig til at have med ham at gøre, som 
var så uværdig“ (Ellen White, Jesu liv, DB 2013, s. 481). I modsætning 
til den rige unge mand fik Zakæus selv den tanke, at han burde dele 
sin rigdom. Jesus bringer frelsen til Zakæus’ hus.

”Vores frelsers hjerte røres af medynk med de fattigste og dårligst 
stillede ... Han har anbragt dem imellem os for at kalde den samme 
kærlighed til live i vores hjerter, som han selv nærer“ (Ellen White, 
Patriarker og profeter, DB 1962, s. 276). Hvis kærligheden mangler, 
mister gaven værdi (1 Kor 13,3). Dette skal ikke lægge pres på os, 
tværtimod. Også en lille gave har stor værdi, når den kommer fra 
hjertet – større end en stor gave, der gives af pligt eller på grund af 
dårlig samvittighed, eller fordi den kan trækkes fra i skat. Hvis man 
ikke giver af et oprigtigt hjerte, er det bedre slet ikke at give (sml. 
ApG 5,3-4), for ”Gud elsker en glad giver“ (2 Kor 9,7).

”Kristus vil ikke spørge os om, hvor meget vi har ydet, men hvor stor 
kærlighed vi har lagt i det“ (Mother Teresa). 

ONSDAG 15. FEBRUAR 2023
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 Job 1,8-11;
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Proaktivt

Hvori viser Jobs retskaffenhed og ærlighed sig? 

Hvordan hænger velstand og ansvar sammen?

Gud selv giver Job et imponerende skudsmål. Han kender sin tjeners 
oprigtige hjerte og er overbevist om, at han ikke vil fornægte Gud, 
selv om hans ejendom tages fra ham. Og Guds mening står stadig 
ved magt, efter at Job er blevet ramt af alle katastroferne (2,3).

I sit forsøg på at forstå situationen beskriver Job, hvordan han hele 
sit liv har bestræbt sig på at gøre det gode og undgå det onde. Han 
reagerede ikke kun, når mennesker opsøgte ham i deres nød. Han 
udnyttede også aktivt muligheder for at hjælpe nødlidende. Det var 
en selvfølgelig ting for ham at være der for andre. Det er kendeteg-
nende for Job (1,8).

I vores samfund bliver det mere og mere almindeligt at give feed-
back vedrørende ”kundeservice“. Mange mennesker lader deres 
valg afhænge af andres vurderinger på fx Trustpilot. Det kan føre til 
en passiv og krævende indstilling. ”De andre“ er ansvarlige for mit 
ve og vel. Den, der indtager en sådan (offer)rolle, vil næppe gøre no-
get for at forandre en situation eller hjælpe nødlidende. ”Vent ikke, 
til de gør jer opmærksomme på deres trang. Gør ligesom Job“ (Ellen 
White, Vejledning for Menigheden, DB, Bind II, s. 36). Uanset hvem der 
er ansvarlig – så er jeg det også.

”Hvem er min næste?“ spurgte den skriftlærde. Jesus svarer: ”Vær 
du næsten!“

TORSDAG 16. FEBRUAR 2023
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2 Kor 8,9; 9,6-8
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 Resumé

Egne tanker

Som Jesus

Hvilken rigdom findes hos Jesus? 

Hvorfor er det bedre at give end at modtage? 

Guds opfordring til at hjælpe fattige og nødlidende er et udtryk for 
hans kærlighed til verden. Han har selv ”solgt“ (givet) alt, hvad han 
havde (sig selv) for at give ”pengene“ (frelsen) til de ”fattige“ (syn-
derne). At give betyder at handle som Jesus.

”Vi er alle sammen celler i menneskehedens store organisme, og 
alt det, vi gør for at hjælpe andre, vil blive til velsignelse for os selv. 
... De fattige er ikke mere afhængige af de rige, end de rige er af de 
fattige. ... Gud giver menneskene forskellige kår for at prøve dem og 
udvikle deres karakter“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, DB 1962, 
s. 275-276).

”Der ville altid være nogle, som appellerede til deres sympati, god-
hed og velvilje“ (ibid. s. 273).

Ulige livsbetingelser udfordrer os til at støtte hinanden og på den 
måde følge Jesus.

FREDAG 17. FEBRUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

”‘Man kan ikke hjælpe alle’, siger den smålige og hjælper ingen“  
(M. von Ebner-Eschenbach). 

Hvilken bekymring gives der her udtryk for? 

Hvordan kunne et alternativ lyde?

  Luk 4,16-21
Hvilket aspekt ved Jesu udsendelse taler mest til jer? 

Hvordan får troen på Jesus indflydelse på det sociale liv?

  5 Mos 15,11
Hvorfor nævnes i sammenhæng med ”trængende“ og ”fattige“ 
også ”landsmænd“? 

Teksten taler om ”dit land“. Hvad betyder dette bud i forhold til 
vores globaliserede verden?

  2 Kor 9,6-8
Lægger disse ord fra Paulus et pres, eller frigør de noget? 

Hvordan har I oplevet princippet i vers 6?

  Matt 19,16-22.25-26
Hvad er evangeliet i Jesu ord? 

Hvilke ”sikkerheder“ står i vejen for, at jeg sætter min lid til Gud?

DIALOG TIL SABBATTEN 18. FEBRUAR 2023


