
1
”Lad broderkærligheden vare ved“ (Hebr 13,1).

Hebr 13 fremlægger apostlens afsluttende formaning: ”Lad bro-
derkærligheden var ved“ (Hebr 13,1). Hele vejen igennem brevet 
har han bekræftet, at vi tilhører Jesu familie, han som er konge og 
ypperstepræst. Vi er hans brødre og søstre. Forfatteren opfatter 
ikke læserne kun som en gruppe enkeltpersoner, der arbejder på 
deres egen frelse på tomandshånd med Jesus. De er også en fami-
lie eller en husholdning, som bliver frelst sammen. Paulus har be-
skrevet Jesu gerning for os som ”broderkærlighed“: ”Han skammer 
… sig ikke ved at kalde dem brødre“ (Hebr 2,11). De troende skal på 
samme måde gøre det for hinanden, som Jesus har gjort for dem.

I brevet indbefatter broderkærligheden at ”formane hinanden“,  
så ingen ”går glip af Guds nåde“ (Hebr 3,13; Hebr 10,24; Hebr 12, 
15-17). I kapitel 13 indbefatter det adskillige elementer: gæstfrihed 
(Hebr 13,2), besøge og støtte mennesker i fangenskab og dem, 
der bliver mishandlet (Hebr 13,3), holde ægteskabet i ære (Hebr 
13,4), undgå griskhed (Hebr 13,5-6), huske og adlyde menighedens 
ledere (Hebr 13,7-17), samt bede for brevets forfatter (Hebr 13,18-
19).

· Hebr 13
· Rom 12,13
· Ef 5,3-5
· 1 Pet 5,1-4
· Hebr 2,9
· Hebr 4,16
· Gal 2,20
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Til eftertanke

20. MARTS 2022

VIS OMSORG FOR GUDS FOLK

Hvilken rolle spillede gæstfrihed i den første kristne menig- 
hed?

Kristendommen var en bevægelse på fremmarch og var ofte af-
hængig af gæstfrihed både fra kristne og ikke-kristne. Formanin-
gen om ikke at ”glemme“ gæstfriheden henviser formentlig ikke 
kun til på manglende omtanke, men til bevidst forsømmelse.

Paulus tænker ikke kun på gæstfrihed over for medtroende. 
Han minder sine læsere om, at ved at være gæstfrie over for frem-
mede har nogle uden ”at vide det haft engle som gæster“ (Hebr 
13,2). Han har formentlig tænkt på de tre mænd, som besøgte 
Abraham og Sara (1 Mos 18,2-15). At vise gæstfrihed indbefatter, at 
man deler det, man har, med andre og lider med andre. Dette er, 
hvad Jesus gjorde for os (Hebr 2,10-18).

Broderkærlighed mod dem, der er i fangenskab, betyder ikke 
kun, at de troende i deres bønner skulle huske dem, der var i 
fængsel, men også, at de skulle sørge for deres velbefindende 
gennem materiel og følelsesmæssig støtte. Der var fare for be-
vidst forsømmelse af fanger. De, som sørgede for materiel og 
emotionel støtte til dem, der var fordømt af samfundet, identifi-
cerede sig selv med dem. I en forstand gjorde de ”fælles sag med“ 
dem og gjorde sig sårbare for social mishandling (Hebr 10,32-34).

Paulus’ formaninger benytter billeder og sprogbrug til at op-
muntre læserne i forhold til fanger. For det første minder han 
læserne om deres egen tidligere støtte til dem, der var i fangen-
skab. De havde ”gjort fælles sag“ med dem, som var blevet ”stillet 
offentligt til skue under spot og mishandling“ (Hebr 10,33). For 
det andet minder brugen af ordet ”mishandling“ om Moses, som 
”langt hellere [ville] lide ondt sammen med Guds folk end for en 
kort tid opnå en syndig nydelse“ (Hebr 11,25). Og til sidst sammen-
fatter han kernen i broderkærlighed. Han minder læserne om, at 
de ”også selv har en krop“ (Hebr 13,3). De deler samme menneske-
lige forhold og burde behandle andre, som de selv ville ønske at 
blive behandlet, hvis de var i lignende situationer, dvs. i fængsel. 
Menighedens medlemmer skulle altså vise omsorg for dem, der 
var i fængsel og vise dem, at de ikke var glemt.

Hvad kan vi gøre for dem, der er i fængsel, enten det drejer sig 
om menighedsmedlemmer eller ej?
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MANDAG

 Hebr 13,4-5
Luk 16,10-18

1 Kor 5,1
Ef 5,3-5
Kol 3,5

 

Til eftertanke

21. MARTS 2022

BEGÆR OG SEKSUEL UMORAL

Disse tekster omtaler to former for synd – seksuel umoral og 
griskhed, som er to alvorlige trusler mod broderkærligheden. De 
nytestamentlige forfattere og oldtidens moralister observerede 
en forbindelse mellem disse to laster.

Paulus’ opfordring til at holde ægteskabet i ære indbefatter, at 
man undgår alt, som kan nedværdige det. Det betyder, at man 
holder sig fra både overtrædelse af ægteskabsløftet og fra uberet-
tigede skilsmisser (sml. Matt 19,9). Formaningen om at holde ”æg-
tesengen ubesmittet“ betyder, at man afholder sig fra at krænke 
ægteskabet ved seksuelle forbindelser uden for ægteskabet. I 
Det Nye Testamente henviser ordet ”ægteskabsbrydere“ til alle 
former for seksuel umoral (1 Kor 5,9-11; 1 Kor 6,9-10; Ef 5,5; 1 Tim 
1,9-10; Åb 21,8; Åb 22,15). Det græsk-romerske samfund havde en 
afslappet holdning til seksuel moral. Dobbeltmoral var almindelig. 
Det gav mænd frihed i deres seksuelle forhold, så længe de var 
diskrete. Men Paulus advarer om, at Gud vil dømme utugtige og 
ægteskabsbrydere. De troende bør ikke lade social skik og brug 
danne grundlag for deres egen moralske standard.

”Kærlighed til penge“ var regnet som en af de store laster i den 
græsk-romerske verden. I et andet af sine breve omtaler Paulus 
faktisk ”kærlighed til penge“ som ”roden til alt ondt“ (1 Tim 6,10).

I flere af sine breve opmuntrer Paulus til en holdning, som vil 
beskytte mod denne last. For det første skulle de stille sig ”til-
freds“ med det, de havde (se også 2 Kor 9,8; Fil 4,11-12). Dernæst 
skulle de kristne have tillid til Guds løfte om, at han aldrig ville lade 
dem i stikken eller svigte dem (Hebr 13,5). Et sådant løfte var ble-
vet givet mange steder og til mange tider til Guds folk og gælder 
også os i dag (1 Mos 28,15; 5 Mos 31,6.8; Jos 1,5; 1 Krøn 28,20). De 
troende opfordres dernæst til at reagere på Guds løfte med ord 
fra Sl 118,6: ”Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan 
et menneske gøre mig?“ (Hebr 13,6). Denne henvisning til Sl 118 er 
passende, for i denne salme udtrykker salmisten tillid til Gud på 
trods af de vanskeligheder, som hans modstandere udsatte ham 
for.

På hvilke måder underminerer vores moderne samfund seksuel 
renhed og forstærker samtidigt menneskenes kærlighed til 
penge? Hvordan kan vi rent praktisk styrke vores forsvar mod 
disse to farlige laster?
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 Hebr 13,7-17

Til eftertanke

22. MARTS 2022

TÆNK PÅ JERES LEDERE

Hvordan bør vores forhold til vores leder være?

Hebr 13,7-17 indeholder en formaning til at respektere og adlyde 
menighedens ledere. Det begynder med en invitation til at ”tænke 
på“ de ledere, som i fortiden talte Guds ord, og det afsluttes med 
et kald til at ”adlyde“ de nuværende ledere (Hebr 13,07). Lederne 
i fortiden er mest sandsynligt dem, som først forkyndte ordet og 
grundlagde menigheden. Kaldet til at tænke på dem henviser ikke 
kun til en mental øvelse, hvor de skal mindes dem, eller til en ydre 
æresbevisning. Paulus forklarer, at de skal huske dem ved at tænke 
over følgerne af deres opførsel og ved at efterligne deres tro.

For Paulus er efterligning den største form for ære og minde. 
På denne måde har Paulus tilføjet menighedens ledere til listen 
over troshelte, som de troende nøje skulle tænke over. Denne liste 
indbefatter trosheltene i Hebr 11 og Jesus, det største eksempel 
på tro, i Hebr 12. Forfatteren siger videre, at ”Jesus Kristus er den 
samme i går og i dag og til evig tid“ (Hebr 13,8). Han står i stærk 
modsætning til falske lærere. Sådanne kommer der hele tiden nye 
af, og deres budskaber er fremmede og fører på afveje (Hebr 13,9).

Kaldet i Hebr 13,7 til at tænke på lederne gentages med stær-
kere udtryk ved afslutningen af afsnittet. De troende formanes til 
at adlyde deres ledere, for de våger over deres sjæle. Lederne be-
skrives her som pastorer/hyrder, der har ansvar for menighedens/
flokkens åndelige velvære, og som skal stå til regnskab for Gud 
for deres åndelige tilstand (Hebr 13,17; se også 1 Pet 5,1-4; 1 Kor 
3,10-15). Denne opfordring burde gælde for alle vores menigheds-
ledere på alle niveauer af vores kirke også i dag.

Sammenhængen antyder, at alle disse ledere er underhyrder, 
som tjener under Jesus, ”fårenes store hyrde“ (Hebr 13,20). Kom-
binationen af omsorg og trofasthed hos lederne og lydighed eller 
tillid fra medlemmerne vil resultere i ”glæde“. Det kan betyde, at 
lederne bliver i stand til at tjene med glæde, eller at de vil aflægge 
regnskab om menigheden til Gud med glæde i stedet for suk.

Hvad kan du gøre for at styrke eller forbedre forholdet mellem 
ledere og medlemmer i din menighed og til ledere højere op i  
systemet?

TIRSDAG
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 Hebr 13,9
Hebr 2,9; 

4,16; 6,19-20

 

Til eftertanke

23. MARTS 2022

LAD JER IKKE FØRE PÅ AFVEJE

Sammenlign de fire tekster fra Hebræerbrevet. Hvor får vi  
nåden fra? Hvordan styrkes hjertet?

Forholdet mellem mad og falsk lære, som berøres i Hebr 13,9, 
handler mest sandsynligt ikke om forskellen mellem ren og uren 
føde. Hvorfor? 

For det første ser det ikke ud til, at Paulus i brevet er optaget 
af forskellen mellem ren og uren føde. Vi ved fra ApG 15, at den 
første kristne kirke bekræftede både, at de troende bliver frelst 
ved tro (ApG 15,7-11), og at de fortsat skulle overholde nogle af 
forskrifterne for ren og uren føde (ApG 15,19-20). At skelne mel-
lem ren og uren føde står ikke i modsætning til nåde. Argumentet 
er, at den nye pagt har skrevet loven i hjertet (Hebr 8,10-12). Men 
det, forfatteren gør meget klart, er, at dyreofringer og levitternes 
tjeneste som mellemmænd i helligdommen er blevet erstattet af 
det langt bedre offer, som Jesus bragte, og af hans præstetjeneste 
(Hebr 8,4-5; Hebr 10,1-18).

For det andet antyder sammenhængen, at Paulus ikke kritise-
rer sine læsere, fordi de holder sig fra visse fødevarer, men fordi 
de håber, at de derved kan opnå nåde eller fortjeneste (Hebr 13,9). 
Han advarer sandsynligvis mod at deltage i jødiske ceremonier 
eller kultiske måltider, som blev fejret i forbindelse med ofringen 
af dyr i templet, og som efter sigende skulle give åndelige fordele 
eller nåde. Men nåde formidles ikke gennem sådanne måltider. 
Nåden kommer kun gennem Jesu offer og hans præstetjeneste 
som mellemmand for os. De troende ”har et alter“ (Hebr 13,10), 
som de kan få føde fra ( Joh 6,47-58), nemlig Jesu kors.

I Hebræerbrevet kommer ”nåde“ fra Guds trone (Hebr 4,16). 
Denne nåde, som formidles af Jesus, er ”et anker“ og ”urokkeligt 
og fast“, fæstet til selve Guds trone (Hebr 6,19-20; sml. Hebr 4,16). 
Vi modtager denne nåde gennem Jesu offer, og den giver stabilitet 
og sikkerhed for vores hjerter. Når ”hjertet styrkes af nåden, vil 
det ikke blive ført på afveje af nye lærdomme“ (Hebr 13,9), og det 
vil heller ikke ”glide bort fra“ Gud (Hebr 2,1).

Mediter over Kristi fuldkomne offer. Hvorfor er tanken om, at 
vi kan ”tilføje“ noget til hans offer i strid med evangeliet og den 
nåde, vi finder hos Jesus?

ONSDAG
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Til eftertanke

24. MARTS 2022

GÅ TIL JESUS UDEN FOR LEJREN

Sammenlign teksterne: Hebr 13,10-14; Mark 8,34; Matt 10,38; 
Luk 14,27 og Gal 2,20. Hvad betyder det at gå til Jesus ”uden for 
lejren“?

Stedet uden for porten var det mest urene i hele lejren. Ådslerne 
fra offerdyrene blev brændt der (3 Mos 4,12). Spedalske var også 
udelukket fra lejren (3 Mos 13,46), og gudsbespottere og andre kri-
minelle blev henrettet uden for lejren (3 Mos 24,10-16.23; 1 Kong 
21,13; ApG 7,58). Disse forordninger forudsatte, at Gud var til stede 
i lejren. Alt urent skulle kastes udenfor, for Gud ville ikke tolerere 
noget ”urent“ eller ”skændigt“ i lejren (4 Mos 5,3; 5 Mos 23,14).

Jesus døde på korset uden for Jerusalem (Joh 19,17-20). Det 
understreger den skam, der blev lagt på ham (Hebr 12,2). Han blev 
officielt dømt som en, der havde bespottet Guds navn, og blev for-
dømt af Israel og henrettet uden for bymuren (Mark 14,63-64; se 
3 Mos 24,11.16). Jesus blev kastet uden for lejren som noget skam-
meligt, urent eller skændigt (Hebr 12,2). Men Paulus opfordrer de 
troende til at følge Jesus uden for porten og udholde den samme 
forhånelse, som han udholdt (Hebr 13,13). Det var også denne vej, 
Moses fulgte, da han valgte at udholde ”Kristi forhånelse“ i stedet 
for Egyptens skatte (Hebr 11,26).

Men det er et paradoks, at Hebræerbrevet antyder, at Guds 
nærværelse nu er uden for lejren. Den handling at følge Jesus 
uden for lejren er ikke kun at ”bære hans forhånelse“ eller skam, 
men også at ”gå ud til ham“ (Hebr 13,13), ligesom de israelitter, 
der søgte Herren i ørkenen, da Moses fjernede Guds telt fra lejren 
efter problemet med guldkalven (2 Mos 33,7). Denne henvisning 
antyder, at de vantros fornægtelse af Jesus også indebar fornæg-
telse af Gud, ligesom Israel gjorde i deres frafald med guldkalven 
(2 Mos 32-33). Lidelsens og skammens vej er altså også Guds vej.

Paulus inviterer sine læsere til at følge Jesus som ”troens bane-
bryder og fuldender“ (Hebr 12,2), og det er underforstået, at han 
også ønsker, at de skal tænke over deres nuværende lidelser som 
en kortvarig straf, som vil føre til den frugt, som er ”fred og ret-
færdighed“ (Hebr 12,11). De forlader en fordærvet by eller lejr og 
søger frem til den by, ”der skal komme“, og hvis bygmester er Gud 
(Hebr 13,14; Hebr 11,10.16).

Hvad betyder det for dig at følge Jesus ”uden for lejren“? Hvilke 
sider af dit liv i tro på Jesus kan føre til ”forhånelse“ eller ”skam“ 
fra andre?

TORSDAG
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25. MARTS 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Efter Helligåndens udgydelse … glædede de troende sig over de 
helliges hjertevarme samfund. De udviste ømhed, var betænk-
somme, selvfornægtende og villige til at bringe et hvilket som 
helst offer for sandhedens skyld. I deres daglige omgang med 
hinanden åbenbarede de den kærlighed, som Kristus havde på-
lagt dem. Gennem uselviske ord og gerninger stræbte de efter at 
tænde denne kærlighed i andre menneskers hjerter …

Men lidt efter lidt indtraf der en forandring. De troende be-
gyndte at lede efter fejl hos andre. Ved at dvæle ved fejltrin og 
give plads for uvenlig kritik tabte de Frelseren og hans kærlighed 
af syne. De blev mere strenge med hensyn til ydre ceremonier, 
mere nøjeregnende med troens teori end med dens udøvelse. I 
deres iver efter at fordømme andre overså de deres egne fejl. De 
mistede den broderkærlighed, som Kristus havde krævet af dem, 
og værst af alt var de ikke bevidste om, hvad de havde tabt. De 
forstod ikke, at lykke og glæde forsvandt fra deres liv, og at de ved 
at udelukke Guds kærlighed fra deres hjerter snart ville komme til 
at vandre i mørket.

Johannes, som forstod, at kærligheden var ved at forsvinde i 
menigheden, påpegede deres stadige behov for denne kærlighed 
for de troende. Hans breve til menigheden er fyldt med denne 
tanke. ‘Mine kære,’ skrev han, ‘lad os elske hinanden, for kærlig-
heden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender 
Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. 
Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har 
sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri 
består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har 
elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine 
kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinan-
den’ (1 Joh 4,7-11)“ (Ellen White, The Acts of the Apostles, s. 547-548; 
Mesterens Efterfølgere, s. 289-290).

1. Det kristne liv betragtes ofte som det personlige forhold mel-
lem Jesus og den troende. Men det er også vigtigt at huske, 
at Gud leder os som en menighed. Hvilket ansvar har jeg over 
for menigheden, og hvad kan jeg forvente af den?

2. Hvori består ægte broderkærlighed? Hvad er dens egen- 
skaber, begrundelser og følger? Hvad er de bedste tegn på,  
at broderkærligheden er stærk i en forsamling? 

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG



111

NOTER TIL SABBATTEN | 26. MARTS 2022


