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UGEN 26. DECEMBER 2021 - 1. JANUAR 2022

”For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få  
det, som han har lovet“ (Hebr 10,36).

Brevet til Hebræerne skal styrke Jesu efterfølgere, der er blevet 
modløse, i deres tro og forny deres tillid til Guds løfter. 

Han havde i al offentlighed bekendt sin tro på Gud, havde tålt mod-
stand og forfølgelse og været et troens forbillede. ”Når mennesker 
har vist stærk tro og vundet herlige sejre, indtræder der ofte en 
reaktion. Sådan gik det også Elias ... Han var blevet hævet til Pisgas 
tinde, men nu var han helt nede i dalen. Da den Almægtiges kraft 
hvilede over ham, bestod han en overvældende trosprøve; men 
nu, da han havde tabt modet … mistede han sit tag i Gud. Han var 
blevet højt ophøjet, og reaktionen var overvældende. Elias glemte 
Gud og fortsatte sin flugt. Til sidst befandt han sig alene i en ørken“ 
(Ellen White, Profeter og Konger, DB, s. 82-83). 

Hebræerbrevets modtagere befandt sig i en lignende troskrise. 
Deres oprindelige begejstring for Kristus var lige så langsomt blevet 
afløst af modløshed. Havde de ventet forgæves på løfternes opfyl-
delse? Var deres tro på Jesus en fejltagelse? Hvad kunne nu hjælpe 
dem?

Søndag ”Husk den første tid“ Hebr 2,3-4; 10,32-34
Mandag Giv agt på ordet Hebr 2,1-3; 12,25; 13,22
Tirsdag Mælk eller fast føde? Hebr 5,11-6,3
Onsdag Giv agt på hinanden Hebr 3,12-14; 10,23-25
Torsdag ”I har brug for udholdenhed“ Hebr 9,27-28;10,35-37;  
   11,24-26
Fredag Vig ikke tilbage Hebr 10,38-39; 12,3.12.13

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge Til hebræerne
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SØNDAG 26. DECEMBER 2021

Hebr 2,3-4;  
10,32-34

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

7

”Husk den første tid“

Hvad minder afsenderen de troende om? 
 
Hvilken rolle spiller troserfaringer, især i krisetider?

I sit brev minder forfatteren sine læsere om, hvordan de ved apost-
lenes forkyndelse kom til tro på Kristus. Deres bekendelse medførte 
ganske vist også hån, spot og fornærmelser. Nogle af dem blev taget 
til fange og frarøvet deres ejendom eller stillet offentligt til skue og 
mishandlet. Det har de alt sammen tålmodigt fundet sig i, endda 
med glæde. Disse erfaringer har svejset dem sammen i et solidarisk 
fællesskab.

Gud har på intet tidspunkt svigtet dem. Han viste sig derimod for 
dem med tegn, undere og mange slags mægtige gerninger. Helligån-
dens kraft og gaver kom tydeligt til udtryk i deres liv. Det burde de 
huske på nu.

Der er ingen af os, der personligt har set Jesus eller hørt hans ord og 
været vidne til hans gerninger. Ingen af os har mødt den opstandne. 
Vores tro bygger på vidnesbyrd fra mennesker, der har troet forud 
for os, og som har oplevet evangeliets livsforandrende kraft. Men vi 
har også gjort erfaringer, som har gjort vores tro dybere, har styr-
ket vores motivation og bekræftet den opfattelse, at vi ikke ”byg-
gede på udspekulerede fabler“ (2 Pet 1,16). Det er vigtigt at bevare 
disse erfaringer i hukommelsen og mindes dem, især når troen har 
tendens til at vakle, og vi fristes til at give op.

”At mindes er en værdig form for æresbevisning“ (Torsten Marold).
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Hebr 2,1-3;  
12,25; 13,22

 Forståelse

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

 

Giv agt på ordet

Hvad betyder denne opfordring: Giv agt på ordet? Hvad vil være 
konsekvensen af at ringeagte ordet? 

Hvilken betydning har det i et troende menneskes liv, at man kan 
lytte opmærksomt?

”Det, vi har hørt“ er evangeliets prædiken, der bygger på Jesu for-
kyndelse – ham, der taler fra himlene (12,25). Det var denne præ-
diken, der fik hebræerne til at tro på Kristus. Lader man hånt om 
dette frelsesbudskab ved overtrædelse og ulydighed, vil man komme 
bort fra den rette kurs og ikke nå sikkert i havn. Kun den, der holder 
sig til ordet, vil nå målet. 

Hebræerbrevet kalder sig selv for en formaningstale (1992-oversæt-
telsen). I Bibelen 2020 kaldes Paulus’ ord for en opmuntring. Begge 
begreber benyttedes både i forbindelse med prædikenen i synago-
gen (ApG 13,15) og i sammenhæng med den kristne gudstjeneste (1 
Tim 4,13). Set i det lys er Brevet til Hebræerne den første, fuldstæn-
digt bevarede kristne prædiken. Den blev holdt i menighedsforsam-
linger.

Ligesom troen kommer af det, der høres (Rom 10,17), lever og vokser 
den også kun ved, at Guds ord til stadighed høres og tages til efter-
retning. Den, der bevidst lader hånt om dette, afviser i sidste ende 
Kristus selv, der ønsker at tale til mennesket.

”Jeg skriver jo til jer i al korthed“ (13,22). Hvornår forekommer en 
prædiken mig lang, og hvornår glemmer jeg tiden? Skal årsagen 
overvejende findes hos taleren eller hos mig selv?

MANDAG 27. DECEMBER 2021
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Hebr 5,11-6,3

 

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Mælk eller fast føde?

Hvilken bebrejdelse rammer menigheden hårdt? Hvad bygger  
den på? 

Hvad er forskellen på fuldvoksne og spædbørn i forhold til tro?

Bebrejdelsen rammer hårdt. På trods af, at de har været kristne 
længe og burde være modne i deres tro ( fuldvoksne), befinder de sig 
– åndeligt set – stadig på et umyndigt barnestade. I er blevet sløve til 
at høre betyder, at de ikke lytter rigtigt, har svært ved at tænke selv 
og ikke forstår, hvad der bliver sagt. De er afstumpede og udviser 
ikke stor interesse for åndelig næring.

Kristne mennesker og menigheder med myndighed er et resultat af 
personligt bibelstudium, samtaler om Bibelen og lødige prædikener. 
Troende mennesker burde også være i stand til at undervise og for-
klare frelsesbudskabet for andre. Men hvis de ikke selv har forstået 
ret meget, kan deres tro ikke vokse og deres erkendelse af sandhe-
den ikke øges i forsøget på at formidle disse. De forbliver umyndige 
og uerfarne. Da deres dømmekraft ikke trænes, formår de ikke rig-
tigt at skelne mellem godt og ondt. 

Følgende hører til den grundlæggende viden om Guds budskab:
• omvendelse fra døde gerninger og troen på Gud
• dåb og håndspålæggelse i forbindelse med dåben
• de dødes opstandelse og dommen

Hvis disse grundlæggende sandheder om Kristus kan sammenlig-
nes med mælk, hvad menes der så med fast føde?
 

TIRSDAG 28. DECEMBER 2021
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Hebr 3,12-14; 
10,23-25

 Forståelse
 

 Anvendelse

 
 

 

 Refleksion

Giv agt på hinanden

Hvordan kan menighedens åndelige nød afhjælpes?
 
Hvor vigtige er andre kristne for ens egen tro?

”Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro 
hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud“ (3,12). Denne op-
fordring har et dobbelt sigte. På den ene side har enhver kristen et 
personligt ansvar over for Gud og bør fokusere på sit eget åndelige 
ve og vel og sørge for urokkeligt at holde fast i den oprindelige tillid. 
På den anden side bør vi give agt på hinanden og støtte hinanden i 
at holde fast ved bekendelsen af vort håb.

Hvad vil det sige at give agt på hinanden? Teksten omtaler tre 
aspekter:

• at tilskynde hinanden til kærlighed og gode gerninger: kristne 
mennesker bør være motiverende i deres venlige måde at op-
muntre andre på.

• ikke at svigte sin egen forsamling (ordret: at lade den i stikken): 
den, der uden grund trækker sig tilbage fra fællesskabet og sine 
”søskende“, lader dem sådan set i stikken, fordi han ikke længere 
ved sin tilstedeværelse og med sine ord kan opmuntre dem.

• at formane hinanden: det ord, der her (og mange andre steder i 
Det Nye Testamente) er brugt, har en tredobbelt betydning: for-
mane, opmuntre og trøste. Luther oversætter det for det meste 
med ”formane“. Men burde opmuntring og trøst ikke tit priorite-
res højere end formaning? 

Det er ikke mit ansvar, hvad andre mennesker siger og gør, men jeg 
er sandelig ansvarlig for, hvad jeg selv gør og siger til andre.

ONSDAG 29. DECEMBER 2021
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Hebr 9,27-28; 
10,35-37;  
11,24-26

 Forståelse

 
 Anvendelse

 Refleksion

 

”I har brug for udholdenhed“

Hvilken begivenhed skal opmuntre hebræerne til at holde ud?  

I hvor høj grad hjælper den lovede belønning mig til beslutsomt  
at fortsætte min trosvej?

”At dagen nærmer sig“ (10,25) skal styrke hebræernes tillid til Gud 
og deres trosvished og motivere dem til at være der for hinanden. 
De har set frem til dommens dag, det vil sige deres frelse. For til 
sidst at få det, som Gud har stillet i udsigt, kræves der udholdenhed, 
det vil sige tålmodighed og vedholdenhed. Mens ventetiden fore-
kommer de troende at være alt for lang, trøstes de af forfatteren 
med udsigten til, at det nu kun varer en kort tid (10,37), indtil Herren 
kommer.

Er det evige liv belønningen for vores trofasthed i troen? Vi synes må-
ske, det gamle finans- og retsprincip quid pro quo (noget for noget) 
er alt for beregnende og ikke særlig fromt, men set i lyset af, hvad 
mange kristne har måttet lide for deres tros skyld (se søndag), er 
det rigtigt at stille dem samme belønning i udsigt, som Jesus har lo-
vet sine disciple (Luk 6,23.35). Men lønnen henholdsvis belønningen 
er en nådens gave fra Gud, og trofasthed i efterfølgelsen er ikke en 
gerning, der kan gøre krav på belønning.

”De fleste fiaskoer indtræffer lige før målet“ (Thomas Edison).

TORSDAG 30. DECEMBER 2021
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Hebr 10,38-39;
12,3.12.13

 
 Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Vig ikke tilbage

Hvad vil det sige for mig personligt: ikke at vige tilbage og ikke at 
opgive modet?

”Er du fristet til at give efter for bange anelser og dyb fortvivlelse? 
Du skal ikke frygte, selv i de mørkeste dage, når udsigterne er dår-
ligst. Tro på Gud. Han kender dit behov. Han er almægtig. Hans 
uendelige kærlighed og omhu svigter aldrig. Du skal ikke frygte for, 
at han ikke vil opfylde sine løfter … Han vil aldrig forandre den pagt, 
han har sluttet med dem, der elsker ham“ (Ibid., s. 84).

Der er flere mennesker, der opgiver for tidligt, end mennesker, der 
går fejl af målet.

For at tro kan forblive levende, er det nødvendigt, 1) at mindes  
erfaringer, 2) at lytte til Guds ord, 3) at blive åndeligt fuldvoksen,  
4) at være der for hinanden, 5) at vente på Herren med tålmodig-
hed, og 6) ikke at tabe modet.

FREDAG 31. DECEMBER 2021
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Spørgsmål til drøftelse

Hvad har hjulpet jer i troskriser?

  Hebr 2,1-4
Hvilken rolle spiller erfaringer for troen? Hvilken betydning har 
det i den forbindelse at høre Guds ord?

  Hebr 5,11-6,3
Hvad er kendetegnende for en fuldvoksen kristen eller  
menighed? 

Hvilke problemer opstår, når troende kun indtager ”mælk“ i  
stedet for ”fast føde“? 

  Hebr 10,23-25
Hvad vil det sige at ”agte på hinanden“? Hvordan går det med  
de nævnte tre områder i vores menighed?

  Hebr 10,35-39
I hvilket omfang styrkes udholdenheden ved troen på den  
snarlige genkomst? 

På hvilken måde er udtrykket ”at det kun varer en kort tid“ en 
hindring eller en opmuntring for jer?

Hvad har I i dag lært om måden at omgås søskende i menigheden, 
der befinder sig i en troskrise?

Der kan afsluttes med bedegrupper.

Hvis man skriver sine følelser ned, bliver det lettere at styre dem  
og at bearbejde oplevelser. På denne hjemmeside kan man få lidt 
indsigt i ”skriveterapi“.

skriveterapi.dk/skriveterapi

DIALOG TIL SABBATTEN 1. JANUAR 2022

http://skriveterapi.dk/skriveterapi

