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UGEN 20.-26. MARTS 2022

”Hold fast ved den indbyrdes kærlighed“ (Hebr 13,1; Bibelen på 
hverdagsdansk).

Enhver kristen har – som gæst her på jorden – blikket rettet mod 
himlen som mål og mod næsten som forpligtelse.

En rigtig gentleman ved godt, at det er ”damerne først“, og at 
man(d) ikke spørger en kvinde om hendes alder. Unge mennesker er 
klar over, at de bør rejse sig for ældre mennesker og gravide i bus-
sen eller toget. Der findes en række regler for almindelig bordskik 
og en bevidsthed om, at det er god tone at komme til tiden. Ethvert 
samfund har en ide om, hvad der sømmer sig, og hvad man bare 
ikke gør. Dette er også, hvad de afsluttende bemærkninger i Hebræ-
erbrevet giver udtryk for. 

Det er tydeligt, hvad kernen i skrivelsen er: Gud kom til jorden i 
Jesus Kristus, som gav sig selv som offer og nu tjener som ypperste-
præst i den himmelske helligdom. Det, der nu efter hilsener og vel-
signelser er tilbage at sige, er nogle afsluttende ord og formaninger 
om troende menneskers levevis. De lyder som selvfølgeligheder og 
kunne godt være retningslinjer for kristen adfærd. Men hvordan kan 
de praktiseres i hverdagen?

Søndag Udvis broderkærlighed! Hebr 13,1-3
Mandag Vær nøjsomme! Hebr 13,4-6
Tirsdag Tænk på jeres ledere! Hebr 13,7-9.17
Onsdag Lad os gå til Jesus! Hebr 13,9-14
Torsdag Lad os bringe Gud takoffer! Hebr 13,15-16
Fredag Tag ordene til jer! Hebr 13,18-25

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

13. 13. ugeuge Kristen levevis
Hebræerbrevet 13
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SØNDAG 20. MARTS 2022

Hebr 13,1-3

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

103

Udvis broderkærlighed!

Hvad er kristen indbyrdes kærlighed set med forfatterens øjne? 
Hvilke konkrete muligheder har jeg for at praktisere den i hver- 
dagen? 

Gud accepterede Abrahams tro (1 Mos 15,6), og Jesus skammede 
sig ikke over at kalde sine efterfølgere for brødre (Hebr 2,11). I troen 
udgør de et åndeligt fællesskab, og deres indbyrdes relation er 
som blandt søskende. Ligesom Jesus kommer ethvert menneske i 
møde med barmhjertighed, bør den troende også se på sin næste 
ud fra Guds perspektiv. Så åbnes ens eget hus for den fremmede, 
så brydes ensomheden, når man besøger en fange eller en enlig, 
så lindres nøden hos den, der er tynget af byrder, når man hjælper 
med at bære.

Gæstfrihed var noget, man forventede af kristne (Tit 1,8; 1 Pet 4,9). 
Abraham og Lot er eksempler på mennesker, der gav husly til frem-
mede alias engle (1 Mos 18-19). Når forfatteren taler om fanger, me-
ner han mennesker, der sad i fængsel og blev mishandlet på grund 
af deres tro. Men de andre er heller ikke glemt i Guds øjne. Så hvor-
for skulle vi glemme dem?

Har du nogensinde prøvet …
• at genoplive gamle venskaber?
• at invitere nogle af menighedens gæster hjem til middag?
• at besøge indsatte eller skrive breve til dem?
• at afhjælpe nøden for mennesker, der lider?

”Man føler sig som en ting, der er gået i stykker og nu ligger hen-
gemt i en kælder og bliver glemt.“ 

”Det er over 13 måneder siden, jeg har talt med nogen ‘uden for  
murene’.“ (To indsatte).
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Hebr 13,4-6

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Vær nøjsomme!

Hvilken gavn har man af at være nøjsom og at holde ægteskabet i 
ære? Hvad kunne man frygte i den sammenhæng?

Ægteskabsbrud og grådighed står i kontrast til broderkærlighed 
(sml. Ef 5,3-5; Luk 16,10-18). Hvad har første prioritet i livet for den, 
der vælger at hobe penge op? Urmenighedens medlemmer var 
meget villige til at dele med hinanden. Men det er der også grænser 
for. Ægteskabet er en sådan grænse. Hustruen hører til sin mand 
og manden til sin hustru. Enhver anden kontakt, der truer denne 
intime relation, kan ikke kaldes kristen kærlighed. 

Kirkefaderen Tertullian (ca. 150-220 e.Kr.) skrev: ”Se, hvor de elsker 
hinanden, og hvordan de er villige til at dø for hinanden … Vi har alt 
tilfælles undtagen hustruerne. På dette ene punkt gør vi en undta-
gelse til forskel fra de øvrige mennesker, der netop har fællesskab 
på dette område“ (Bibliothek der Kirchenväter, Bd. 24, 1915, Tertul-
lian II, Apologetikum, 143f.). Dernæst beskriver han, med hvilken 
sindsro hustruer i vennekredsen blev rakt videre fra den ene mand 
til den næste. I det græsk-romerske samfund herskede der en vis 
dobbeltmoral. Det var accepteret, at mænd havde forhold uden for 
ægteskabet, så længe de optrådte diskret.

Hvis man kender Guds retningslinjer, ved man, at han fordømmer 
ægteskabsbrud. Troende mennesker bør ikke tillade, at alment  
accepterede vaner i samfundet får indflydelse på deres egen etiske 
standard.

Hvor meget er jeg knyttet til det, jeg ejer? Hvor vigtig er den nyeste 
teknik, den nyeste mode, min indflydelse i samfundet og min karri-
ere for mig? Hvor meget sætter jeg pris på nøjsomhed?

”Stil jer tilfreds med det, I har“ (Hebr 13,5).

MANDAG 21. MARTS 2022
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Hebr 13,7-9.17

 Forståelse

 

 Anvendelse

Tænk på jeres ledere/lærere!

Hvilket ansvar har de mennesker, der er lærere i og for  
menigheden? 

Hvad har jeg – når det gælder min tro – lært af andre?

Embedet som lærer i menigheden er en særlig ansvarsfuld opgave, 
som man ikke bør varetage, hvis man blot benytter den til at udøve 
magt (sml. 1 Pet 5,1-4; 1 Kor 3,10-15). Der skal formidles væsentligt 
trosindhold og grundlæggende værdier. Til syvende og sidst handler 
det om intet mindre end det sande og evige liv.

Lærere og ledere i menigheden har krav på respekt, uanset på hvil-
ket niveau deres ansvar ligger, også selv om de ikke er fejlfri men-
nesker. Det gør det derfor endnu vigtigere at undersøge, hvad man 
kan lære af andre, og at skelne mellem falsk og nyttig lære.

Lærere er forbilleder i troen (sml. 1 Tim 3,1-13; Tit 1,5-9). De, der 
hører eller læser Hebræerbrevet, opfordres til at tænke på dem. Da 
det delvist drejer sig om afdøde lærere i menigheden, hvis ‘udfald 
af deres livsløb’ er et forbillede, som det er godt at følge, står v. 8 
som en vigtig kontrast. Lærere kan for det meste kun ledsage os i en 
kortere periode af vores liv, hvorimod Jesus Kristus er hos os altid. 
”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.“

Hvem har haft særlig indflydelse på mit trosliv?

 
Hvordan kan jeg sætte ord på det og takke vedkommende?

 

Hvilke menighedsmedlemmer med særligt ansvar ønsker jeg at få  
et bedre forhold til? Hvordan kan jeg bidrage til det?

 

TIRSDAG 22. MARTS 2022
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Hebr 13,9-14

 Forståelse
 

 
 

 Refleksion
 

Lad os gå til Jesus!

Hvorfor fremhæves stedet ”uden for porten“?

Hvad betyder det mon ”at bære hans forhånelse“?

Brevets modtagere konfronteredes med falske lærdomme. Retfær-
digheden kommer af tro, som gives os af nåde og styrker vores hjer-
ter. Særstandpunkter, der kræver opfyldelsen af yderligere betingel-
ser for frelsen, bør afvises. Fejlen ved den slags lære består ikke i, 
at man for eksempel lader være med at spise en bestemt slags mad 
(sml. ApG 15), men i at mene, at man derved bidrager til sin egen 
frelse. Det afgørende er, at Jesu offer og tjeneste i den himmelske 
helligdom har afløst den levitiske offer- og præstetjeneste (10,1-8).

Stedet foran porten opfattedes som urent. Efter at syndofferet  
var bragt, blev dyrekroppene brændt uden for lejren. Jesu død på 
Golgata uden for Jerusalems porte har en stærk symbolsk værdi 
( Joh 19,17-20). Han blev dømt som gudsbespotter, afvist af folkets 
ledere og henrettet uden for bymuren (Mark 14,63-64; sml. 3 Mos 
24,11-16).

At bære Jesu forhånelse uden for porten betyder at gå lidelsens vej 
sammen med ham og på en måde leve i uoverensstemmelse med 
verden og dens mål (Fil 2,6-8). Blikket går ud over tidshorisonten og 
prioriterer det kommende højere end jordiske mål her og nu. 

Ved dit kors jeg være vil,
med dig villig lide,
indtil jeg i Himlens stad
vandrer ved din side.
( Jesus, hold mig ved dit kors,  
Adventistkirkens salmebog nr. 179, strofe 4)

ONSDAG 23. MARTS 2022
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Hebr 13,15-16

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

Lad os bringe Gud takoffer!

Hvor forskellige kan takofre udtrykkes? 

Kan man ved at fokusere på lovprisning af Gud komme til at 
glemme andres nød?

Israels folk kendte til mange forskrifter i forbindelse med den måde, 
ofringerne til Guds ære og soningen af skyld skulle gennemføres på. 
De pegede alle sammen hen til frelsesplanen og det endegyldige 
offer, som Jesus bragte. Der findes ikke ord til at beskrive, hvilken 
betydning hans død på korset har for os. 

Jesus har taget ethvert menneskes skyld på sig. Hans lidelse, død og 
opstandelse er prisen, der skal betales for at løskøbe enhver syn-
der. Fremover skal der ikke ofres flere dyr. Jesu offer har fuldstæn-
digt afløst det gammeltestamentlige offersystem. Det eneste, vi kan 
gøre, er at bringe takofre. 

Takofret tjener til Guds ære. Vi kan bringe det som lovprisning og 
tak i vores bønner. Vi kan bekende Gud i Jesu navn og vidne om det, 
som vi ved om ham og har erfaret med ham. Praktiseret næstekær-
lighed er et takoffer, ligesom respekt over for de lærere, som han 
har kaldet i sin menighed, og lydighed over for hans bud, der giver 
sig udslag i kærlighed til Gud og til næsten.

Du kan bringe Gud takoffer ved at
• synge ham en lovsang
• skrive et takkebrev til ham
• gå en tur og fortælle ham, hvad du er glad for
• hjælpe dine medmennesker af lutter glæde over at kende Gud
• lade prædikenen virke på dig med åbent sind

• 

• 

• 

TORSDAG 24. MARTS 2022
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Hebr 13,18-25
 

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Tag ordene til jer!

Hvilke anliggender og hvilken empati giver forfatterens  
afsluttende ønsker og formaninger udtryk for? 

Hvad hjælper mig til at tage imod ønsker og formaninger fra  
andre?

Det er ikke altid nemt at finde den rette anledning og de rette ord til 
at ytre en formaning, uden at den kan misforstås og såre. Det ved 
forfatteren, men han synes samtidig, det hører til kristne menne-
skers ansvar at formane og opmuntre hinanden (3,13; 10,25). Det er 
lige netop det, han ønsker at opnå med sit brev. 

Gud tilkommer lov og tak for sit offer i Jesus Kristus. Kristen levevis 
bør give sig udtryk i praktiseret næstekærlighed, såsom gæstfrihed, 
medfølelse med fanger og nødlidende, at holde ægteskabet i ære, 
have respekt for lærerne og en positiv indstilling til formaninger fra 
andre. 

FREDAG 25. MARTS 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke alment accepterede adfærdsnormer kan I umiddelbart 
komme i tanker om?

  Hebr 13,1-3
Hvad opmuntrer teksten til? 

Hvordan kommer indbyrdes kærlighed til udtryk? 

Hvorfor kan kristne ikke undvære de troendes fællesskab?

  Hebr 13,4-6
Hvorfor skal menigheden lige netop advares imod ægteskabs-
brud og grådighed? 

Hvordan kan man væbne sig imod disse fristelser?

  Hebr 13,7.8.17
Hvad kan vi gøre for at styrke og/eller forbedre forholdet mellem 
ledere henholdsvis lærere og øvrige menighedsmedlemmer?

  Hebr 13,20-21
Samtalen kan afsluttes med denne velsignelse.

Alle vælger et ”Emma Gad-emne“ fra Hebr 13 og prøver at praktisere 
det eller give det fornyet opmærksomhed i den kommende uge. Der 
kan hentes eksempler under de forskellige dages ”Anvendelse“ fra 
den forgangne uge.

DIALOG TIL SABBATTEN 26. MARTS 2022


