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”Det håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert 
og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber 
for os, idet han blev ypperstepræst for evigt på Melkisedeks vis“ 
(Hebr 6,19-20).

Hebr 5,11-6,20 afbryder den teologiske gennemgang af Jesu  
præstetjeneste på vores vegne. Paulus indskyder her en alvorlig 
advarsel om faren ved at falde fra Kristus.

Læserne var åbenbart i fare for at begive sig ud på selvmedliden-
hedens og troløshedens glidebane. Apostlen Paulus er bekymret 
over, at hans læseres og lytteres åndelige sanser er blevet svækket 
på grund af den vanskelige situation, de befandt sig i, og at de der-
for var holdt op med at vokse i deres forståelse af og erfaring med 
evangeliet.

Er dette ikke en potentiel fare også for os, at vi bliver modløse på 
grund af vanskeligheder og derfor falder fra?

Men den kraftige advarsel når sit højdepunkt i en kærlig opmun-
tring. Paulus udtrykker sin tillid til læserne og ophøjer Jesus som 
legemliggørelsen af Guds urokkelige løfte om frelse (Hebr 6,9-20). 
Denne cyklus af advarsel og opmuntring gentages i Hebr 10,26-39.

Vi skal studere denne cyklus og fokusere på de stærke opmuntrin-
ger, som Jesus giver.

· Hebr 6,4-6
· Matt 16,24
· Rom 6,6
· Hebr 10,26-29
· Hebr 6,9-13.17-20
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SØNDAG

 Hebr 6,4-5

 

Til eftertanke

6. FEBRUAR 2022

SMAG GUDS GODE ORD

Hvad havde de troende fået i Kristus, mens de var tro mod ham?

At blive ”oplyst“ betyder at have erfaret omvendelse (Hebr 10,32). 
Paulus taler til mennesker, der har vendt sig fra Satans magts 
”mørke“ til Guds ”lys“ (ApG 26,17-18). Udtrykket indbefatter befri-
else fra synd (Ef 5,11) og uvidenhed (1 Thess 5,4-5). Udsagnsordets 
form her antyder, at denne oplysning er Guds handling, som op-
nås gennem Jesus, ”Guds herligheds glans“ (Hebr 1,3).

At have ”smagt Guds gode ord“ og ”fået Helligånden“ er her 
brugt som synonymudtryk i teksten. ”Den himmelske gave“ hen-
viser måske til Guds nåde (Rom 5,15) eller Helligånden, gennem 
hvem Gud giver sin nåde (ApG 2,38). De, som har ”smagt“ Helligån-
den ( Joh 7,37-39; 1 Kor 12,13), har erfaret Guds ”nåde“, som indbe-
fatter kraft til at udføre hans vilje (Gal 5,22-23).

At smage ”Guds gode ord“ (Hebr 6,5) er personligt at erfare 
evangeliets sandhed (1 Pet 2,2-3). At smage ”den kommende 
verdens kræfter“ (Hebr 6,5) henviser til de mirakler, som Gud vil 
udføre for de troende i fremtiden: opstandelsen fra de døde ( Joh 
5,28-29), forvandlingen af vores legemer og evigt liv. Men de tro-
ende begynder allerede nu at ”smage“ dem. De har erfaret en ån-
delig opstandelse (Kol 2,12-13), et fornyet sind (Rom 12,2) og evigt 
liv i Kristus ( Joh 5,24).

Paulus har formentlig ørkengenerationen i tanker. Den ople-
vede Guds nåde og frelse, for den blev ”oplyst“ af ildstøtten (Neh 
9,12.19; Sl 105,39), nød den himmelske gave, som mannaen var (2 
Mos 16,15), oplevede Helligånden (Neh 9,20), smagte Guds gode 
ord ( Jos 21,45) og ”den kommende verdens kræfter“ i de ”tegn og 
undere“, som skete i forbindelse med befrielsen fra Egypten (ApG 
7,36). Men Paulus indikerer, at ligesom ørkengenerationen faldt fra 
Gud på trods af disse beviser (4 Mos 14,1-35), stod Hebræerbre-
vets læsere i fare for at gøre det samme på trods af alle de beviser 
på Guds godhed, som de havde nydt godt af.

Hvordan har du oplevet de ting, som disse vers i Hebræerbrevet 
taler om? Har du for eksempel erfaret den oplysning, som tek-
sten henviser til?
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Til eftertanke

7. FEBRUAR 2022

UMULIGT AT FØRE TIL NY OMVENDELSE

Sammenlign Hebr 6,4-6; Matt 16,24; Rom 6,6; Gal 2,20; Gal 5,24; 
Gal 6,14. Hvad siger denne sammenligning om, hvad det vil sige 
at korsfæste Kristus?

Den oprindelige græske tekst understreger ordet ”umuligt“. Det 
er umuligt for Gud at genoprette dem, som er ”faldet fra“, for ”de 
korsfæster selv Guds søn igen“ (Hebr 6,6). Paulus ønsker at under-
strege, at der er ingen anden vej til frelse end gennem Kristus (ApG 
4,12). Frelse på nogen anden måde er lige så umulig, som ”at Gud 
lyver“ (Hebr 6,18), eller som det er at behage Gud ”uden tro“ (Hebr 
11,6).

At korsfæste Guds søn er et billedligt udtryk, som forsøger at 
beskrive noget, der sker i det personlige forhold mellem Jesus og 
den troende.

Da de religiøse ledere korsfæstede Jesus, gjorde de det, fordi 
Jesus var en trussel mod deres herredømme og selvstændighed. 
Derved håbede de at udrydde Jesus som person og ødelægge en 
magtfuld og farlig fjende. På samme måde udfordrer evangeliet 
et menneskes personlige suverænitet og selvbestemmelse på det 
mest fundamentale niveau. Kernen i det kristne liv er at tage kor-
set op og fornægte sig selv (Matt 16,24). Det betyder at korsfæste 
”verden“ (Gal 6,14), det ”gamle menneske“ (Rom 6,6) og ”kødet 
sammen med lidenskaberne og begæringerne“ (Gal 5,24). Hensig-
ten med det kristne liv er, at vi oplever en form for død. Med min-
dre vi oplever denne død fra selvet, kan vi ikke modtage det nye 
liv, som Gud ønsker at give os (Rom 6,1-11).

Kampen mellem Jesus og selvet er en kamp til døden (Rom 
8,7-8; Gal 5,17). Det er en vanskelig kamp, som ikke vindes med 
det samme. Hebr 6,4-6 taler ikke om en person, som af og til ta-
ber i kampen mod det ”gamle menneske“ og ”kødet“. Denne synd 
handler om en person, som efter at have oplevet sand frelse med 
alt, det indebærer (Hebr 6,4-5), beslutter, at Jesus er en trussel for 
den livsførelse, vedkommende ønsker at have, og derfor vælger at 
dræbe sit forhold til ham. Så længe personen ikke helt vælger at 
vende sig bort fra Kristus, er der stadigvæk håb om frelse.

Hvad vil det sige at dø fra ”selvet“ og at tage ”korset“ op? Hvad 
finder du sværest at overgive til Kristi herredømme?
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 Hebr 10,26-29

8. FEBRUAR 2022

IKKE LÆNGERE NOGET OFFER FOR SYND

Advarslen i Hebr 6,4-6 ligner meget den advarsel, som findes i Hebr 
10,26-29. Paulus forklarer, at afvisningen af Jesu offer vil efterlade 
læseren uden noget middel for syndstilgivelse, for der er ingen an-
den mulighed for tilgivelse end gennem Jesus (Hebr 10,1-14).

Hvilke tre måder bruger forfatteren til at beskrive den synd, som 
der ikke er tilgivelse for?

Forfatteren siger ikke, at der ikke er nogen soning for en synd, der 
begås, efter at man har modtaget sandheden. Gud har udpeget 
Jesus som vores talsmand (1 Joh 2,1). Gennem ham har vi tilgivelse 
for vores synder (1 Joh 1,9). Den synd, som der ikke er noget offer 
eller nogen soning for, beskrives som at træde Guds søn under fod, 
vanhellige pagtens blod og håne nådens ånd (Hebr 10,29). Lad os 
gennemgå betydningen af disse udtryk.

Udtrykket ”at træde Guds søn under fod“ (Hebr 10,29) beskri-
ver forkastelse af Jesu herredømme. Titlen ”Guds søn“ mindede 
læserne om, at Gud har indsat Jesus ved sin højre hånd og lovet at 
gøre hans fjender til ”en skammel for hans fødder“ (Hebr 1,13; se 
også Hebr 1,5-12.14). At træde Jesus under fod indbefatter, at den 
frafaldne har behandlet Jesus som en fjende. I brevets sammen-
hæng (Hebr 1,13) betyder argumentationen, at når det gælder den 
frafaldnes liv, er Jesus blevet fjernet fra tronen. Den besiddes nu 
af den frafaldne selv, og Jesus er blevet placeret som en fodskam-
mel. Dette er, hvad Lucifer ønskede at gøre i himlen (Es 14,12-14), 
og hvad ”lovløshedens menneske“ ville forsøge at gøre i fremtiden 
(2 Thess 2,3-4).

Udtrykket ”vanhellige pagtens blod“ henviser til forkastelse af 
Jesu offer (Hebr 9,15-22). Det indebærer, at Jesu blod ikke har no-
gen rensende kraft.

Udtrykket ”håne nådens ånd“ er meget stærkt. Det græske ord 
enybrisas (håne, krænke) indbefatter tilstedeværelsen af hybris, 
som henviser til ”uforskammethed“ eller ”arrogance“. Dette udtryk 
står i stærk kontrast til beskrivelsen af Helligånden som ”nådens 
ånd“. Det betyder, at den frafaldne har reageret på Guds tilbud om 
nåde med uforskammethed.

Den frafaldne er i en uholdbar situation. Han afviser Jesus, 
hans offer og Helligånden.

TIRSDAG
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 Hebr 6,9-12

Til eftertanke

9. FEBRUAR 2022

EN BEDRE FORMUE

Efter den stærke og alvorlige advarsel i Hebr 6,4-8 udtrykker Pau-
lus tillid til, at læserne hverken er faldet fra Sønnen eller vil gøre 
det i fremtiden. Han tror, at hans læsere vil modtage advarslen og 
frembringe en passende afgrøde. De er som ”en mark“, der dyrkes 
af Gud og producerer den afgrøde, han forventer. Disse menne-
sker vil modtage velsignelser fra Gud (Hebr 6,7), nemlig ”frelsen“ 
(Hebr 6,9).

Lav en liste over de gode ting, som læserne har gjort og fortsat 
gør, og forklar, hvad de betyder.

Ved deres tjeneste for de hellige viser de troende deres kærlig-
hed til Guds ”navn“, det samme som Gud selv. Det handlede ikke 
om enkelthandlinger i fortiden, men om vedvarende handlinger, 
der stadig blev udført. Usædvanlige gerninger åbenbarer ikke en 
persons sande karakter. Det største bevis på kærlighed til Gud er 
ikke ”religiøse“ handlinger i sig selv, men kærlighedshandlinger 
mod vores medmennesker, især de svage og dårligt stillede (Matt 
10,42; Matt 25,31-46). Paulus formaner altså de troende til ikke at 
”glemme“ at gøre det gode (Hebr 13,2.16).

Læs Hebr 6,12. Verset advarer imod den sløvhed, som kende-
tegner dem, der ikke vokser op til modenhed og står i fare for at 
falde fra (Hebr 5,11; Hebr 6,12). Håb holdes ikke i live ved intellek-
tuelle trosøvelser, men ved tro, der udtrykkes gennem kærligheds-
handlinger (Rom 13,8-10).

Paulus ønsker, at læserne skal efterligne dem, som gennem tro 
og udholdenhed arver løfterne. Han har allerede fremhævet ør-
kengenerationen som et negativt eksempel på dem, der på grund 
af mangel på tro og udholdenhed ikke arvede det, de var blevet 
lovet. Derefter præsenterer han Abraham (Hebr 6,13-15) som et 
eksempel på en, som gennem tro og tålmodighed arvede løfterne. 
Listen over positive eksempler forlænges i Hebr 11 med menne-
sker, der havde tro, og den når sit klimaks i Hebr 12 med Jesus som 
det største eksempel på tro og udholdenhed (Hebr 12,1-4). I Åb 
14,12 beskrives de hellige i de sidste tider som dem, der har tro, 
udholdenhed, og som holder Guds bud.

Nogle gange er det nødvendigt at give en advarsel til menne-
sker, vi holder af. Hvad kan vi lære af apostlen med hensyn til at 
give advarsler og opmuntringer til andre?

ONSDAG
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 Hebr 6,17-20

 

Til eftertanke

10. FEBRUAR 2022

JESUS, ET ANKER FOR SJÆLEN

Paulus afslutter sin formaning mod frafald og opmuntring til  
kærlighed og tro med en smuk fremstilling af vished i Kristus.

Hvordan garanterede Gud sine løfter til os?

Gud garanterede sine løfter til os på mange måder. For det første 
garanterede han dem med en ed (Hebr 6,17). Ifølge Skriften blev 
Guds ed til Abraham og David den ultimative grundvold for tillid til 
Guds varige velvilje mod Israel. Da Moses ønskede at opnå Guds 
tilgivelse for Israel efter frafaldet med guldkalven, henviste han til 
Guds ed til Abraham (se 2 Mos 32,11-14; 1 Mos 22,16-18). Styrken i 
hans bøn lå i, at Guds ed ikke kunne rokkes (Rom 9,4; Rom 11,28-
29).

På samme måde henviste salmisten, da han gik i forbøn for 
Israel, til Guds ed til David. Gud havde sagt: ”Jeg bryder ikke min 
pagt, jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet. Dette sværger jeg ved 
min hellighed: jeg svigter aldrig David. Hans slægt skal vare til evig 
tid, som solen skal hans trone bestå for mit ansigt; den grund-
fæstes for evigt som månen, står fast, så længe himlen er til“ (Sl 
89,35-38). Ifølge Det Nye Testamente blev begge disse eder op-
fyldt i Jesus, Abrahams afkom, som besteg og satte sig på Davids 
trone (Gal 3,13-16; Luk 1,31-33.54-55).

For det andet har Gud garanteret sine løfter til os ved at lade 
Jesus tage sæde ved sin højre side. Jesu himmelfart har til hensigt 
at bekræfte det løfte, som blev givet til de troende, for Jesus steg 
op som ”en forløber for os“ (Hebr 6,20). Himmelfarten åbenbarer 
sikkerheden i Guds frelse for os. Gud førte Jesus til herlighed ved, 
”at han havde smagt døden“ for alle og kunne ”føre mange sønner 
til herlighed“ (Hebr 2,9-10). Jesu tilstedeværelse foran Faderen er 
det ”anker for sjælen“ (Hebr 6,19), som er blevet fastgjort til Guds 
trone. Guds herredømmes ære er blevet gjort afhængig af opfyl-
delsen af hans løfte til os gennem Jesus. Hvilken anden forsikring 
har vi brug for?

Hvad føler du, når du tænker over, at Gud har aflagt en ed til 
dig? Hvorfor kan denne tanke alene være med til at give dig  
frelsesvished, selv om du føler dig uværdig?

TORSDAG
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11. FEBRUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, The Acts of the Apostles, ”John the Beloved“, s. 539-545.
· Ellen White, Jesu Liv, ”Judas“, s. 627-634.

”Kampen mod selvet er det største slag, der nogensinde er blevet 
udkæmpet. At give sig selv og overgive alt til Guds vilje, kræver 
kamp, men sjælen er nødt til at underlægge sig Gud, før den kan 
blive fornyet i hellighed“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 47).

”Johannes higede efter at blive som Jesus; og under Kristi kærlig-
heds forvandlende indflydelse blev han selv sagtmodig og ydmyg. 
Hans eget jeg var skjult i Jesus. Frem for alle sine meddisciple over-
gav Johannes sig til kraften i dette forunderlige liv …

Det var Johannes’ dybe kærlighed til Kristus, der fik ham til 
altid at hige efter at være ham ganske nær. Frelseren elskede alle 
de tolv, men Johannes havde det mest modtagelige sind. Han var 
yngre end de andre, og med mere af et barns tillidsfuldhed åb-
nede han sit hjerte for Kristus. Derved kom han til at stå Kristus 
nærmere, og gennem ham blev Frelserens dybeste, åndelige lær-
domme meddelt folket …

Skønheden i den hellighed, der havde forvandlet ham, skin-
nede med en kristuslignende stråleglans fra hans ansigt. Med 
tilbedelse og kærlighed betragtede han Frelseren, indtil det blev 
hans eneste ønske at blive Kristus lig og få fællesskab med ham, 
og i hans skikkelse genspejledes Mesterens billede“ (Ellen White, 
Mesterens Efterfølgere, s. 544-545).

1. Johannes, den elskede apostel, står i stærk kontrast til Judas 
Iskariot. Da Jesus så Johannes og hans bror, kaldte han dem 
tordensønner. Johannes havde graverende fejl. Judas havde 
også fejl, men de var ikke mere dramatiske eller alvorlige end 
Johannes’. Hvorfor blev Johannes forvandlet til at ligne Jesus, 
mens Judas begik synd mod Helligånden? Hvori lå forskellen?

2. Jesus beder sine efterfølgere om at tage deres kors op og 
følge ham. Hvad er forskellen på at tage sit kors op og at 
finde sig i misbrug fra andre?

3. Hvorfor kræver Gud fuldstændig overgivelse af vores liv til 
ham? Hvilken forbindelse er der mellem en fri vilje til at vælge 
og frelse?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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