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UGEN 6.-12. MARTS 2022

”… idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som 
for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden  
at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone“  
(Hebr 12,2).

Den, der er ved at miste sin tillid til Gud, har brug for opmuntring og 
fornyet mod. Her kan gode eksempler være til stor hjælp.

Alle aldersgrupper kender til forbilleder. Som barn er det ofte ens 
egen far, der er den ubestridte Superman, derefter er det diverse 
helte fra tegneserier, filmstjerner, influencere, sportsfolk og musi-
kere, senere måske efterfulgt af offentligt kendte personligheder 
eller måske bare naboen. Forbilleder kan opmuntre og styrke iden-
titet og selvværd.

Hebræerbrevets forfatter prøver på forskellig vis at få sine læsere til 
at holde fast ved tilliden til Gud på trods af deres aktuelle udfordrin-
ger. Efter at han er kommet med en eftertrykkelig advarsel, forsø-
ger han nu at opmuntre dem ved hjælp af positive eksempler. Det er 
emnet i de tekster, vi i denne uge vil beskæftige os med.

Søndag Bevidstheden om egen historie Hebr 10,32-39
Mandag Tro ser længere frem Hebr 11,1-3
Tirsdag Begyndelsen på en lang række eksempler Hebr 11,4-12
Onsdag Nyt fokus på gamle begivenheder Hebr 11,13-16
Torsdag Også personer fra ”andet geled“ Hebr 11,17-40
Fredag Jesus i fokus Hebr 12,1-3

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge Opmuntring ved hjælp af 
gode eksempler
Hebræerbrevet 10,32-12,3
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SØNDAG 6. MARTS 2022

Hebr 10,32-39

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

87

Bevidstheden om egen historie

På hvilken måde minder Hebræerbrevets forfatter sine læsere 
om deres styrke? Hvor har det hjulpet mig at fokusere på det, der 
tidligere er lykkedes for mig?

Forfatteren får læserne til at mindes deres egen livshistorie. Han 
knytter an ved situationer, hvor deres tro holdt selv under vanske-
lige omstændigheder. Forfatteren indgyder sine læsere mod, idet 
han minder dem om deres eget mod og den styrke og udholden-
hed, som de tidligere har udvist. Denne holdning er i hans øjne en 
del af deres identitet.

Dette afsnit hører til de få passager i Hebræerbrevet, som giver 
oplysning om modtagerne. På grund af formuleringen: ”I blev stillet 
offentligt til skue“ (v. 33) har man somme tider heri set en hentyd-
ning til forfølgelserne under kejser Nero. (NB! Nogle oversættelser 
siger: ”I er blevet et skuespil“). Udtrykket theatrizein skal nok snarere 
opfattes som en offentlig stillen-til-skue, hvor mennesker blev sat i 
gabestok. Det har trods alt været mindre grusomt end Neros forføl-
gelser, hvor drabet på kristne var offentlig underholdning.

Kan det være en opmuntring at se på sig selv? Eller minder det for 
meget om Baron von Münchhausen, der siges at have trukket sig 
selv op af en sump ved at hive sig selv i håret? Det kan hverken lade 
sig gøre fysisk eller psykisk. Men det kan vække positive følelser og 
give fornyede kræfter at mindes veloverståede vanskeligheder.

”Der findes ikke noget, der giver mere succes end succes.“  
Hvad taler for, og hvad taler imod en sådan påstand?
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Hebr 11,1-3

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

 

Tro ser længere frem

Hvilke aspekter ved troen tales der om her?

Hvornår kan det være gavnligt, og hvornår er det en ulempe at 
opfatte sine egne forfædre som forbilleder?

Forfatteren konstaterer, at hans læsere har en tro, der allerede har 
stået sin prøve i deres eget liv (10,32-34). Herefter beskrives begre-
bet tro nærmere. I forbindelse med den store ”sky“ af trosvidner 
(12,1) tegnes følgende billede:

Tro er en indre vished, der giver styrke og udholdenhed. Det drejer 
sig ikke så meget om personlige egenskaber, hvor vigtige de end 
måtte være, men snarere om en holdning henholdsvis en indstilling. 
Det er troen, der giver mennesker styrke til at klare det umulige, er-
fare det mest ubegribelige og undgå at knække under det ubærlige. 
Tro er beslutningen om at ville indlade sig på eventyrlige ting med 
Gud.

Den geniale opfinder Thomas Alva Edison udviklede forskellige  
tekniske apparater. Hans vigtigste opfindelse er nok glødelampen. 
Han måtte ganske vist igennem tusindvis af fejlslagne forsøg,  
inden han fik succes. Da en journalist spurgte ham, hvordan han 
kunne klare så mange nederlag, svarede Edison: ”Jeg har ikke lidt 
nederlag. Jeg har bare fundet 10.000 måder, der ikke fungerer.“  
(zitatezumnachdenken.com/thomas-a-edison). 

Hvad motiverer mig til at fortsætte trods vanskeligheder?

MANDAG 7. MARTS 2022
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Hebr 11,4-12

 

 Forståelse

 

 Refleksion

Begyndelsen på en lang række 
eksempler
Hvad er påfaldende ved denne række af forbilleder?  

Hvilke bibelske personligheder er forbilleder for mig og hvorfor?

Ved hjælp af en lang række eksempler anskueliggør forfatteren de 
grundlæggende overvejelser, han i begyndelsen af kapitlet har givet 
udtryk for. 

Selv om den kristne menighed stadig er ung, står den på et solidt 
fundament og kan se tilbage på et særligt ”stamtræ“. Den befinder 
sig ikke i et vakuum, men har allerede en imponerende historie. Der 
er talrige eksempler, som bevidner troens oprindelse, mangfoldig-
hed og kraft, der lader mennesker opleve nye synsvinkler på livet 
sammen med Gud. 

Her åbnes der for et vidtstrakt panorama, der samtidig tillader et 
blik ind i Israels dybe tro. Der fortælles om håbet om det sande liv, 
om svigt, om nye begyndelser og om tab.

Første del begynder med verdens skabelse, eksemplificerer der-
næst temaet tro ved hjælp af tre personer fra patriarkernes tid 
(Abel, Enok og Noa) og munder ud i et klimaks med Abraham og 
Sara. Her spiller Adam og Eva ikke nogen rolle som trosvidner.

Opremsningen begynder med Abel. Ham tilkendes en bedre tro, 
som var årsag til, at han bragte et bedre offer. Da han selv i døden 
har en stemme (1 Mos 4,10), regner forfatteren ham som en type på 
Kristus.

”Store mennesker er menneskehedens indholdsfortegnelse“  
(Friedrich Hebbel).
 

TIRSDAG 8. MARTS 2022
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Hebr 11,13-16

 
 Forståelse

 
 

 

 Refleksion

Nyt fokus på gamle begivenheder

Hvad udtrykker ordene ”fremmede“ og ”udlændinge”?

Hvor finder man styrken til at holde fast ved Guds løfter, selv  
om opfyldelsen åbenbart lader vente på sig?

I dette afsnit afbryder forfatteren sin opremsning og uddyber 
eksemplet med patriarkerne og den tro, der er nævnt i v. 1, jf. man-
dagsafsnittet. Han benytter et beskrivende stilistisk virkemiddel: 
Tro sættes i relief ved modsætningen mellem nærhed og distance, 
det jordiske liv og det hinsidige. Dermed henledes læsernes op-
mærksomhed på Guds nye verden. Den er det for mennesker  
usynlige ”sted“, hvor Jesus allerede nu er garant for fuldendelsen  
af frelsen.

På trods af deres nærhed til Gud nåede patriarkerne ikke frem til 
målet for løfterne. De så kun deres opfyldelse i det fjerne og forblev 
fremmede i denne verden. Udsagn fra Det Gamle Testamente, der 
vedrører jordiske anliggender, udlægges eskatologisk (sml. 1 Mos 
23,4; 47,9).

”Som om han selv fornemmer de vanskeligheder, hans læsere 
kunne have ved at forstå hans måde at argumentere på, tilføjer han 
endnu et trin i bevisførelsen: Selv om patriarkerne var nået frem 
til Kana’an, søgte de stadig et fædreland; men da de jo ikke vendte 
tilbage til deres hjemland, kunne det ikke være det, der var ment; de 
længtes efter et ‘bedre’, et ‘himmelsk’ fædreland“ (Claus-Peter März, 
Neue Echter Bibel: Hebräerbrief. Würzburg 1990, 70 f.).

Afslutningen af beskrivelsen står igen i nutid og peger på Guds tro-
fasthed, der også vil opfylde løfterne til patriarkerne. I Kristus står 
denne fuldendelse også parat til den kristne menighed.

Hvordan tackler jeg skuffelser i mit trosliv?

ONSDAG 9. MARTS 2022
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Hebr 11,17-40

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

 

Også personer fra ”andet geled“

Hvad er fælles for de store navne i frelseshistorien?

Hvilken betydning har det, at troshelte ikke altid er imponerende 
sejrherrer?

Den lange liste med eksempler munder ud i en opremsning af 
unavngivne vidner, som i makkabæertiden blev forfulgt på grund af 
deres tro. Der henvises til begivenheder, der kun omtales i apokryfe 
skrifter og ikke i Det Gamle Testamente (2 Makk 6-7 m.fl.). Desuden 
finder man her udsagn vedrørende gammeltestamentlige personer, 
som hører til den jødiske tradition og ligger uden for det, Skriften 
beretter om. (At Esajas blev savet midt over, står fx at læse i det 
apokryfe skrift ”Esajas’ himmelfart“). Da brevet er henvendt til jøde-
kristne, må man gå ud fra, at læserne er bekendt med den jødiske 
tradition.

Det er bemærkelsesværdigt, at de i denne rækkes sidste afsnit an-
førte forbilleder godt kan betegnes som marginaliserede personer 
eller tabere. Selv den tidligere fremhævede Abraham fremstod ikke 
altid som lysende helt (sml. 1 Mos 12,12-19; 16,2-4). Hvor realistisk 
beskriver Bibelen ikke stærke personligheder, der også havde deres 
svage sider! Ingen bliver sat på en piedestal. (Det skete for det me-
ste først i post-bibelsk tid.) Denne ærlighed kan gøre det nemmere 
at identificere sig med tidligere tiders forbilleder og lære af dem.

Ethvert stort forbillede kan på en og samme tid virke opmuntrende 
og nedslående. Hvordan har jeg det med den slags rollemodeller?

TORSDAG 10. MARTS 2022
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Hebr 12,1-3
 

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Jesus i fokus 

Hvilken betydning har Jesus for menighedens tro? ”Se hverken til 
venstre eller højre, se på Jesus!“ Hvornår kan forbilleder virke for-
styrrende eller distraherende?

”Når jeg tænker på udtrykket ‘at se op til’, ser jeg forskellige billeder 
for mit indre blik. … Da jeg var lille, kunne jeg kun forstå de voksnes 
verden ved at ‘se op’. Alle var større end mig. Når jeg ville tale med 
nogen, … var jeg nødt til at lægge nakken tilbage … Der var meget, 
jeg ikke kunne se, fordi jeg var for lille … Når vi … ser op til Jesus, 
minder det os ikke blot om, at vi er små i forhold til ham, og at han 
er et ideal og et stort forbillede. Så går det op for os, at Jesus er me-
get nærmere, end vi tror: Han er ikke bare et forbillede; han ‘viser 
os vejen og fører os til målet, når vi tror på ham’“ (Bibelen 2020) 
( J. Gerhardt, Einführung in die Gebetslesungen für die Jugendge-
betswoche 1998). 

Gode eksempler og forbilleder kan hjælpe en på ens egen tros- 
vandring. Men Jesus er mere end det: Han er troens banebryder  
og fuldender.

FREDAG 11. MARTS 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Har I forbilleder? Hvad er det, der gør dem specielle? Hvilken  
betydning har de for jer? I hvilke situationer tyer I til dem?

  Hebr 10,32-39
Hvorfor henviser forfatteren til læsernes egne erfaringer? 

Hvordan kan tidligere udfordringer, som man har klaret, være en 
hjælp i aktuelle vanskeligheder?

  Hebr 11,4-12
Diskutér jeres synspunkter vedrørende de fem troshelte, der her 
er nævnt. Hvad er kendetegnende for deres tro?

  Hebr 11,13-16 og 39-40
Hvad forbinder os med disse for længst afdøde forbilleder?  
Hvad adskiller dem fra os?

  Hebr 11,32-34
I denne række af forbilledlige personligheder dukker der også 
nogle mennesker op, der har svigtet og oplevet nederlag. Hvad 
mener I om det?

  Hebr 12,1-3
På hvilken måde er Jesus vores forbillede? Hvad betyder det for 
jer, at han er ”troens banebryder og fuldender“?

DIALOG TIL SABBATTEN 12. MARTS 2022


