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UGEN 11.-17. DECEMBER 2022

”Vi beder til, at fredens Gud helt og holdent vil tage jer til sig og 
sørge for, at der ikke er noget at udsætte på jer, når Jesus Kristus 
kommer tilbage, hverken hvad angår jeres ånd, sjæl eller krop. 
Gud vil gøre det, for han har udvalgt jer og er trofast“ (1 Thess 
5,23-24, Bibelen 2020).

At møde Jesus er målet, der præger hans efterfølgeres liv i alle 
ting.

Mens Paralympics 2021 stod på, blev medaljevindere ofte intervie-
wet. Flere af dem gav udtryk for deres glæde og lettelse over, at le-
gene kunne finde sted på trods af Corona-pandemien. De havde jo i 
flere år trænet til dette stævne. Man kan godt forestille sig, hvordan 
hele deres liv var rettet mod dette mål.

Det Nye Testamentes skrifter peger gang på gang hen til troens 
mål. De ønsker at styrke håbet, opmuntre til udholdenhed og også 
somme tider til at leve på en bestemt måde som følge af troen på 
Jesus Kristus.

Søndag Følg forbilledet – Jesus Luk 2,52; Matt 4,23  
Mandag Vær Guds tempel 1 Kor 3,16; 6,19
Tirsdag Hav Kristi sindelag 1 Kor 2,16; Rom 12,2
Onsdag Lev ikke efter kødet Rom 8,12-14; ApG 8,4-24
Torsdag Vær beredt 2 Pet 3,14; 1 Joh 3,1-3
Fredag Hold fast 
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12. 12. ugeuge Lad målet bestemme  
dit liv
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SØNDAG 11. DECEMBER 2022
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Matt 4,23

 
 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

 
 

95

Følg forbilledet – Jesus

Hvordan beskriver evangelisterne Jesus og hans gerning?
Hvad fascinerer mig ved hans biografi?

Jesus står på tærsklen til religionsmyndighed. [Med det afsluttede 
14. år er man i Tyskland religionsmyndig]. Ved at gå ud fra 1 Sam 
2,26 peger Lukas på Jesu åndelige og fysiske udvikling. Han var sik-
kert regelmæssigt og grundigt blevet undervist i loven. Han udmær-
kede sig også åbenlyst ved med sin fatteevne at drage de rigtige 
konklusioner fra Skriften. ”Yndest“ skal her forstås i betydningen af, 
at han var ”vellidt“.

Matthæus gør status over den tidligste tid af Jesu gerning. Han for-
tolker Skriften med fuldmagt og finder her de gode nyheder om 
gudsriget, der er kommet nær. Udtrykket ”evangelium“ optræder 
her for første gang. Jesus støtter sig ikke til rabbinernes og de skrift-
kloges kommentarer, men fortolker Skriftens ord direkte. Han åben-
barer en kærlig og frelsende Gud, som har omsorg for menneskene 
og understreger, at Guds riges komme er grund til jublende glæde. 
Helbredelserne skal åbenbare ham som den lovede Messias.

Jesus var fuldt ud menneske, og alligevel forblev han forbundet 
med sin far i et og alt og viste hengivenhed over for mennesker. Han 
fortalte menneskene, hvad de er set med Guds øjne, og åbnede der-
med vejen til forandringer i deres hjerter.

”Med hans opfordring til at følge ham er personen Jesus fra Nazaret 
kristendommens oprindelse og permanente centrum. Ingen steder 
sagde Jesus: 'Gentag efter mig!', fordi den kristne tro ikke følger et 
princip, men et levende væsen, og ikke en lære og ikke evige ideer, 
men en kærlighedsgerning“ (Hans Küng, citeret i Evangelischer  
Erwachsenenkatechismus, 2001, 199).
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1 Kor 3,16; 6,19
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Vær Guds tempel

Hvad vil Paulus fortælle med billedet om templet?

I menigheden var der opstået splittelser, og hver gruppering havde 
deres egen leder. Det var enten Paulus eller Apollos. De var begge 
involveret i at opbygge menigheden. Men også menigheden i sin 
helhed havde ansvar for dette, for den er Guds tempel, som det 
gælder om at bevare.

I kapitel 6 mønter Paulus billedet af templet og ansvaret på den 
enkelte kristne. Nogle korintere fortolkede sætningen: ”Alt er tilladt“ 
(v. 12) ikke som forbundethed med Kristus, men som et frikort til at 
synde, muligvis helt konkret for at gå til kærlighedsgudinden Afro-
dites tempelskøger. De levede i en kultur, hvor den menneskelige 
krop enten blev foragtet eller forgudet. Det var derfor nærliggende 
at mene, at fællesskabet med Gud ikke blev forringet heraf. Paulus 
argumenterer med, at livsfælleskabet med Kristus inkluderer hele 
mennesket med alle dets aspekter, dets legeme, sjæl og ånd, dets 
vilje og handling. Som medlem på Jesu legeme og som tempel for 
Helligånden skal mennesket nu med al sin hengivende kærlighed 
forherlige Kristus.

”Vi takker dig, hellige Herre Gud,
at du ikke har beholdt din hellighed for dig selv,
men skænket den.
Som således beskænkede og helligede,
og af dig herliggjorte folk lad os tjene.
For du ønsker at hellige andre ved os.
Hvordan kan det ske – ved mig?“
(Heinrich Giesen, Minutengebete, Stuttgart 1974, 18).

MANDAG 12. DECEMBER 2022
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1 Kor 2,16
Rom 12,2
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Hav Kristi sindelag

Hvilken livsstil har det menneske, der har Jesu sindelag?

Paulus gør det klart, at det ikke kommer an på lærdom og retorik, 
når evangeliet forkyndes. Alene Helligånden gør det muligt, at for-
kynderen og tilhøreren forstår hinanden. Mens det naturlige men-
neske ikke kan forstå, hvordan Gud er og handler, kan det troende 
menneske tolke og forstå evangeliet som Guds handlen. For i ham 
er Kristi ånd (sindelag).

Denne ånd lader ham også fatte, at livet skal leves svarende til 
evangeliets etiske målestok. Af Jesu bjergprædiken som den konkre-
tiserede lov for Guds nye verden forstås, hvad Kristi sindelag er.

Nogle ønsker sig klare regler i efterfølgelsen. Så kunne man altid 
være sikker på at handle rigtigt. Men regler alene fremmer uselv-
stændig tænkning og nærmer sig lovgerningers pligtetik. Den står i 
modsætning til den på egne beslutninger hvilende ansvarlighedse-
tik. Her skal principper alt efter situationen på ny fyldes med liv.

Selvom Bjergprædikenen indeholder konkrete eksempler, f.eks. 
kærlighed til fjender, konfronterer den de troende først og frem-
mest med principper – først og fremmest kærligheden til Gud og 
mennesker. Regler kan forældes. Et princip kan og skal aktualiseres 
svarende til tidens behov, hvis man ikke med sin forståelse af Guds 
vilje vil stå tilbage som forældet.

”I skal lade jer forvandle, så I får en ny måde at tænke på. Så kan I 
finde ud af, hvad det er, Gud vil, og hvordan I kan glæde ham med 
det, der er godt og rigtigt“ (Rom 12,2 Bibelen 2020).

TIRSDAG 13. DECEMBER 2022
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Rom 8,12-14
ApG 8,4-24
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Lev ikke efter kødet

Hvad er ifølge Paulus konsekvenserne af at efterfølge Jesus?
Hvor oplever jeg dette konkret i dag?

Apostlens kerneudsagn i disse vers er i barnlig tillid til Faderen i 
troen at leve et nyt liv ved Ånden. Han opmuntrer til alene at stole 
på Guds nåde, men gør samtidig klart, at Guds Ånd, som bor i den 
troende, ønsker at præge og forny dennes tænkning og handlen.

I Brevet til Romerne betyder ”kødet“ ikke kun menneskelig svaghed, 
men også oprør mod Gud. Den, der lader sig lede af Ånden, har sta-
dig at gøre med ”kødet“, men han lever i et myndig barns frihed og 
ansvar i det nye tilhørsforhold til Gud.

”Det er i hvert fald, hvad der menes: denne ansvarlige handlen i Ån-
dens magt og denne bevarelse af friheden er en del af det, hvis man 
virkelig vil bære det høje navn som et ‘Guds barn’“ (WStB, Der Brief 
des Paulus an die Römer, 166f.).

Troldmanden Simon, som havde bygget sig selv op til en inkarnation 
af en guddom, så blev troende, døbt, og som tilsyneladende også 
havde modtaget Ånden, viste med sit inderlige ønske, hvor en vej 
fører hen, når Ånden ikke får lov til at forandre hjertet, nemlig til 
fortabelse.

”Vi takker dig, Kristus,
at du er den frelsende magt
i vores liv.
Du ønsker at forandre vores liv,
så vi bliver mennesker,
i hvem himlen rører jorden.“
(H. u. W. Hümmer, Leise und ganz nah, Selbitz 2009, 185).

ONSDAG 14. DECEMBER 2022
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 2 Pet 3,14
1 Joh 3,1-3
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Vær beredt

På hvilken måde informerer apostlene menigheden om Herrens 
Komme?

Hvordan kan man forberede sig på Jesu Komme?
 
I 2 Pet 3,8-13 anføres endnu et argument mod påstanden om, at Je-
sus ikke kommer tilbage – Gud er tålmodig. Han vil give mennesker 
tid, så de ændrer sig. Årsagen for at fremføre dette argument ligger 
i den jødiske opfattelse, at Messias vil komme igen, når Israel blot én 
dag overholder Guds bud helt og holdent. Heraf følger: Hvis men-
nesker omvender sig og viser sig at være ”ivrige for at stå uplettede 
og lydefrie for ham i fred“, så har Gud mindre brug for tålmodighed, 
og Herren kan komme hurtigere. Det afgørende er, at et liv, levet i 
håbet, har konsekvenser.

Johannes bevidner, at den, der er født af Gud og Ånden, er et Guds 
barn, der allerede nu i sin person viser Guds væsen. Når Herren 
kommer – og først da – åbenbares Guds børns egentlige karakter og 
deres skjulte herlighed. Man kan allerede nu til en vis grad se, om et 
menneske hører Kristus til og lever i håbet om hans komme, nemlig 
på den måde, som det lever, tænker og handler.

”Dagligt er vi vidner til,
at djævelen gør sine gerninger,
også blandt os.
Herre, riv dem ned,
først blandt os.“
(Heinrich Giesen, Minutengebete, Stuttgart 1974, 370).

TORSDAG 15. DECEMBER 2022
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 Refleksion
 

 

 Resumé

Egne tanker

Hold fast

”Den himmel, der er,
er ikke den himmel, der kommer,
når himmel og jord engang forgår.

Den himmel, der kommer,
er den kommende Herre,
når jordens herrer engang er gået.

Den himmel, der kommer,
er den gladeste by,
og Gud med menneskets ansigt.

Den himmel, der kommer,
rører jorden just nu,
når kærligheden forandrer livet.“
Kurt Marti 1921-2017 (schweizisk teolog og digter)
 
Nytestamentlige forfattere tydeliggør på forskellig måde, at beken-
delsen til Jesus Kristus forandrer og præger livet. Dette gælder både 
som løfte og som opfordring.

FREDAG 16. DECEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke korte eller mellemlange mål beskæftiger jer i øjeblikket? 

Hvordan virker Jesu lovede komme på jer? 
Hvilke følelser er forbundet med denne forventning?

  1 Kor 3,16 og 6,19
Hvordan har I det med billedet af mennesket som et tempel  
for Helligånden? 
Er det mere et løfte eller et urimeligt krav for jer? 
Hvori ligger billedets værdi?

  1 Kor 2,16; Rom 12,2
Hvis Jesu efterfølgere har hans ”ånd og sind“, hvorfor er der så  
så mange meninger og spændinger dem imellem?

Hvad ville I foretrække: Præcise love og regler for enhver  
situation i livet eller ansvaret for gang på gang selv at skulle 
træffe den rigtige beslutning?

  2 Pet 3,14; 1 Joh 3,1-3
Hvordan lever ”Guds børn“ i tiden mellem ”allerede“ og ”endnu 
ikke“?

”… at vi bliver mennesker, hvor himlen rører ved jorden“ (se onsdag). 
Hvordan forestiller I jer et sådant liv?

DIALOG TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2022


