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UGEN 13.-19. MARTS 2022

”Da vi tilhører Guds rige, som står urokkeligt fast, så lad os tjene 
Gud med taknemmelighed og på en måde, der glæder ham, 
med ærefrygt og dyb respekt“ (Hebr 12,28, Bibelen på hverdags-
dansk). 

Kristus er sikkerhed i usikre tider og et fast fundament, når livet 
rystes. Vi får hjælp til at prioritere ret, når vi holder os hans kom-
mende urokkelige rige for øje.

Igen og igen rammes udsatte områder af jordskælv. Et solidt funda-
ment er nødvendigt for at være modstandsdygtigt nok overfor disse 
hændelser. I Mexico City gælder særlige sikkerhedsregler, fordi byen 
er bygget på sand. Her blev der af alle steder bygget en 228 meter 
høj skyskraber. Fundamentet blev solidt forankret med 225 pæle, 
der var banket gennem sandet. Denne "Torre Mayor“ anses for at 
være en af de mest jordskælvssikre bygninger i verden. Men først et 
jordskælv vil afgøre, hvor sikker en bygning egentlig er.

Hvor standhaftig en person er, kan kun ses, når vedkommende ud-
sættes for rystelser. Det måtte Peter sande på smertelig vis. Men 
fordi Jesus stod inde for ham, fik Peter fast grund under fødderne 
igen.

”Den, der vil rejse store tårne, må tænke længe over fundamentet“ 
(Anton Bruckner, østrigsk komponist).

Søndag Årvågenhed Hebr 12,1-3
Mandag Lidelse Hebr 12,4-11
Tirsdag Efterfølgelse Hebr 12,12-17
Onsdag Frelsesvished Hebr 12,18-24
Torsdag Ansvar Hebr 12,25-27
Fredag Håb Hebr 12,28-29

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

12. 12. ugeuge Urokkelig
Hebræerbrevet 12
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SØNDAG 13. MARTS 2022

Hebr 12,1-3

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
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Årvågenhed

I hvilke situationer finder vi opmuntring ved at se hen til Jesus?

Jesus er mere end et forbillede. Han er troens ophavsmand, en 
banebryder, der gik forud for os ad troens vej. Han er også troens 
fuldender, der ikke kun selv er nået i mål, men fordi han som ypper-
stepræst, der sidder på Guds trone, har magt til at føre sine egne til 
fuldendelsen. Det gælder derfor om at se hen til ham og følge ham 
på vejen og kæmpe lige som løberne på stadion, der frigør sig fra 
alt, som kunne hæmme deres løb på banen (ifølge SEB 1822).

Det menneske, der ser hen til Jesus, retter blikket væk fra det, der 
hidtil prægede det. Det besnærende behov for at sammenligne sig 
selv med andre fører kun til hovmod eller misundelse. Man bliver 
enten modløs eller overmodig ved at se på sin egen navle. ”Lad os 
se hen til Jesus. Det er at se livet. Det syn har ofte gjort mig glad og 
fri, gjort min trods og mistillid til skamme, skræmt en dragende fri-
stelse bort fra mig eller skabt tålmodighed og kærlighed i mig. Siden 
da har jeg ikke fokuseret på egne fremskridt, men hellere set ind i 
hans øjne. Først da kan jeg straks mærke det mindste gran af utro-
skab, og først da kan han lede mig med sine øjne“ (Samuel Keller, 
www.evangeliums.net/hebräer 12,2). 

Hvordan holder jeg Kristus for øje gennem alle livets udfordringer 
og genvordigheder?
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Hebr 12,4-11

 Forståelse

 Anvendelse

 

 

 Refleksion 

Erfaring med lidelse

Hvordan kommer vi til rette med, at lidelse skulle være en del af 
Guds opdragelse af os?

”Kampen mod det onde er ikke nogen leg. Her drejer det sig om liv 
og død (v. 4b). Har hebræermenigheden troet, at den kunne nå det 
høje mål uden vanskeligheder og anfægtelser? For mennesker er 
lidelse en negativ ting, men Gud bruger den for at føre os til fuld-
kommenhed … Med ’tugte’ menes ’opdrage’, der sker på grund af 
det mål, der skal opnås“ (SEB 1822).

Lidelsen er den værste rystelse, som troen kan komme ud for. Nogle 
er gået i rette med Gud om dette: ”Ja, ja, den Gud elsker tugter han. 
I stedet for at elske mig så meget, skulle han hellere forskåne mig 
for mine lidelser.“

Hebr 12,4-11 er af nogle blevet misbrugt som ”Opskrift for opdra-
gelse ved prygl“. Men hvordan skal vi ellers læse disse besværlige 
vers? Måske på denne måde: Gud er ikke kun hos os, når det går os 
godt. Fordi Gud elsker os, holder han sig nær til os, også når vi lider, 
så vi ikke går til grunde, når vi rammes af skæbnen.

”Gud, vor far. Du har skabt glæden for vores skyld. Alligevel kommer 
vi ud for lidelse  og skuffelse i vores liv. Hjælp os, at vi også i situa-
tioner med nød stoler på dig. Lad os modnes af de smerter vi ople-
ver. Gør os lydhør overfor andres nød. Det beder vi om i vor Herre 
Jesu Kristi navn. Amen.“

Med lidelse for øje formulerede digteren Stendhal (alias Marie- 
Henri Beyle): ”Guds eneste undskyldning er, at han ikke eksisterer.“  
Hvad ville du svare ham?

MANDAG 14. MARTS 2022
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Hebr 12,12-17

 Forståelse

 Anvendelse

Efterfølgelse

Hvad henviser ”derfor“ i vers 12 til? Hvad hjælper mod at blive 
træt i troen?

Hebræermenigheden er blevet et træt selskab, der er blevet sløv i 
troen. De troende skændes ofte om småting. Nogle holder sig borte 
fra deres egne forsamlinger (10,24-25). Den første ild for Jesus er 
slukket. Brevets forfatter kalder menigheden til igen at rette sig op 
og gøre alvor af efterfølgelsen.

”Den hellige Gud har kaldt de kristne ind i sit fællesskab og helliget 
dem med det. Denne helligelse, som er Guds gerning, skal danne 
basis for den helligelse, mennesket skal gøre. Det gælder om at 
svare mere og mere på Guds nærvær i dagligdagen“ (SEB 1763).

Hebr 12,12 begynder med ”Styrk derfor…“. Det er en opfordring til at 
jage efter freden og helligelsen. Grunden er, at Gud har et stort mål 
for øje med menneskene.
  
Da arbejdere blev begravet i minekatastrofen i Chile i 2010, løb en 
af minearbejderne daglig fem til ti kilometer i skakternes labyrint. 
Han trænede til New-York-Maraton. Han lod sig ikke slå ud, men 
begyndte at løbe. Han havde et klart mål. Han håbede på at blive 
reddet. Dernede troede han på et liv deroppe. Han troede ikke kun 
på det. Han levede det.
 

TIRSDAG 15. MARTS 2022
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Hebr 12,18-24

 
 Forståelse

 
 

 Refleksion

 

Frelsesvished

Hvilke grundfæstede fundamenter nævner teksten?

Hvad fører til frelsesvished på trods af al tvivlen på sig selv?

”Ved at sammenligne den gamle og den nye pagt svækkes alvoren 
og vigtigheden af Det Gamle Testamentes åbenbaring ikke. Guds 
hellighed formindskes ikke i Det Nye Testamente, men Guds nådes 
glans overstråler den“ (WStB, Fritz Laubach, Der Brief an die Hebräer, 
Wuppertal 1989, 268).

… I er kommet
For en kort bemærkning ophæves spændingen mellem det nuvæ-
rende og det kommende, mellem det jordiske og Guds rige. Med 
dette fremadrettede syn, som ikke må forveksles med forloren 
synskhed, minder Hebræerbrevet os om den guddommelige virke-
lighed for at styrke trosvisheden og for at lade ilden blusse op på ny.

… til en menighed af førstefødte 
Ligesom Jesus kaldes den førstefødte af de døde (Kol 1,18; Åb 1,5), 
kaldes de troende også for førstefødte. Det erklærede mål er fest-
forsamlingen med alle dem, hvis navn er indskrevet i livets bog.

  Se hen til Kristus,  Se hen til målet, 
 det urokkelige fundament det urokkelige rige
 (Hebr 12,2)   (Hebr 12,28)

 Det nuværende fremtidige rige
 (Hebr 12,22-24)
 udvirker en urokkelig vished.

ONSDAG 16. MARTS 2022
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Hebr 12, 25-27

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

 

Ansvar

”Adel forpligter“. Hvad hjælper os til at holde os oprejst, når vi  
bliver tynget af ansvar? 

Der findes ingen erkendelse og antagelse af frelsen uden, at det 
har praktiske konsekvenser for vores livsførelse. Ansvarets stør-
relse svarer til størrelsen af Guds åbenbaring. Den, der foragter 
Guds ord, afviser det eller prøver på at unddrage sig dets krav, går 
dommen i møde. Hebræerbrevets forfatter retter blikket mod alle 
tings ende og på Kristi genkomst. Alt det jordiske og synlige er for-
gængeligt. Det vil rystes. Kun det usynlige og den uforgængelige 
kommende herlighed hos Gud vil være urokkelig. (ifølge WStB, s.o., 
271-272).

”Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af“ (Luk 12,48). 
Ansvaret over for Gud skal ikke tynge os, men det vil afspejle sig i 
alle relationer. Uanset ansvarets størrelse, som vi må overtage, er 
det godt at vide, at Gud selv overtager det endelige ansvar.

AnSVAR 

TORSDAG 17. MARTS 2022



100

 Hebr 12,28-29
 

 Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Håb

Hvordan kan vi vise taknemmelighed og respekt i dagligdagen 
med målet for øje?

Gud lader det vakkelvorne gå til grunde, så det urokkelige står 
fast. Igennem alle rystelser kalder Gud os til at bygge på Kristus 
og hans uforgængelige liv og urokkelige rige. Han har kontrol med 
alt. Gennem alle livets storme, al nød og lidelse trænger han igen-
nem til målet og åbenbarer sit rige i al sin skønhed. Det må bringe 
taknemmelighed og respekt frem i os sammen med tilbedelse og 
hengivelse.

For et år siden kunne man i Tyskland læse: ”Spild ikke din karan-
tæne!“ Om det kommer til lockdown, eller vi ser andre stopsignaler, 
så kan de give anledning til eftertanke og til at tænke sig om.

Gud ødelægger, hvad der ødelægger os. Hans urokkelige rige, der 
ikke kan gå til grunde, er årsagen til vores sejrende håb.

FREDAG 18. MARTS 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke rystelser går os på for tiden?

Hvordan tackler mennesker disse forhold?

  Hebr 12, 1-3
Troen – fundament eller ornament?

Hvornår har spørgsmålet ”Hvad ville Jesus gøre?“  
haft indflydelse på jeres handlinger?

Hvilket perspektiv giver det at se hen til Jesus?

  Hebr 12, 28-29
”Du har jo et mål for øje, så du ej i verden går vild“  
(tysk arbejdersang).

I hvilken situation har blikket på det urokkelige rige ladet jer stå 
på fast grund?

Er troen en ”henholdende trøst til det hinsides eller trøst fra det  
hinsides?“ (Peter Hahne, ty. teolog og forfatter)

Hvordan kan troen bevare os fra at blive verdensfjern?

  Hebr 12,22-24
Hvad er fundamentet for vores trosvished?

”Se ikke på dig selv med al din skyld og klage.  
Se på ham, der kommen er, for dig at ville tale“  
( Jochen Klepper, 1903-42, ty. forfatter).

Hvordan gør teksten det klart, at sikkerhed i tider med vanskelig-
heder ikke blot er fremtidsmusik?

Lidelse er den værste rystelse for troen. Lad os tage tid til forbøn.

DIALOG TIL SABBATTEN 19. MARTS 2022


