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UGEN 6.-12. FEBRUAR 2022

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

Den troende har lov til at stole fuldt og fast på Gud.

”Kristendommens historie har sin oprindelse og sit fundament i 
den historiske person Jesus af Nazaret, i hans virke og skæbne.“ 
Således begynder Bernd Moeller sin bog ”Geschichte des Christen-
tums in Grundzügen“ om kristendommens historie fra begyndelsen 
og op til det 20. århundrede. I den kristne tro drejer det sig altså i 
bund og grund om én eneste, afgørende person. Den står og falder 
med ham. Den kristne tro er lige så tiltrækkende og troværdig som 
denne person. Men Jesus Kristus er ikke et idol eller et brand. Hans 
ord og gerninger, hans nærhed og omsorg for mennesker, hans død 
og opstandelse viser, at han er verdens håb.

Alene Kristus er mit håb,
han er mit sikre sejrsråb.
Min hjørnesten og tilflugtsborg,
han er mit værn i frygt og sorg.
Et væld så dybt af kærlighed,
hos ham alene har jeg fred.
Han er min trøst, hvor end jeg går;
her i hans kærlighed jeg står!
(Oversat fra engelsk, In Christ Alone)

Søndag At blive fuldvoksen Hebr 5,11-14; 6,1-3
Mandag Velsignelserne Hebr 6,4-8
Tirsdag Formaningen Hebr 6,4-8
Onsdag Løftet Hebr 6,9-15
Torsdag Tilliden  Hebr 6,16-20
Fredag Håbets kraft Hebr 6,19-20

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

7. 7. ugeuge Jesus – sjælens anker
Hebræerbrevet kapitel 6
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SØNDAG 6. FEBRUAR 2022

Hebr 5,11-14; 6,1-3

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
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At blive fuldvoksen

Hvordan beskrives modtagernes tilstand og hvad er forfatterens 
anliggende? 

Hvad fokuserer jeg for tiden på i mit åndelige liv?

Forfatteren ønsker med irettesættelsen i Hebr 5,11-14 at ruske op i 
læserne. Han vil gerne forklare den dybere mening med Jesu ypper-
stepræstelige gerning, men han kan se, at hans læsere ikke er klar til 
det. Da det er vigtigt for ham, at de bliver fuldvoksne i troen, ønsker 
han ikke at blive stående ved ”begyndelsesgrundene i Guds ord“, 
men griber fat i det, der hører til den modne tro. Når de forstår 
den dybere mening med Jesu betydning, forventer han, at de bliver 
helbredt fra deres ”sløvhed“, og at de bliver styrket i deres tro på 
Kristus.

At lade ”begynderundervisningen om Kristus“ (6,1) ligge, gør den 
ikke mindre betydningsfuld. Det understreger derimod, at den er 
fundamentet for troen. Men det gælder om at hæve sig op på et  
niveau, hvor man til fulde forstår at værdsætte og anvende disse  
læresætninger. I denne modningsproces er vi afhængige af Guds 
nåde – ”dersom Gud giver lov, vil vi gå videre“ (v. 3 og 1).

Planter har brug for meget sollys og vand for at vokse. Børn bliver 
heller ikke til voksne mennesker i løbet af en nat. Det kræver megen 
kærlighed, omsorg, forståelse og tålmodighed. Hvornår kan man 
tale om åndeligt modne, fuldvoksne troende? ”Ethvert frø bærer en 
længsel“ (Kahlil Gibran). Hvornår bærer frøet frugt? Hvad fremmer 
væksten?

Lær mig at kende dine veje – og gå dem trøstigt skridt for skridt.
Jeg ved, at hvad jeg fik i eje, er borget gods, og alt er dit.
Men vil din stærke hånd mig lede, jeg aldrig fejl på målet ser, 
og for hvert håb, som dør hernede, får jeg et håb i himlen fler.

Men lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed,
den, som kan tusind stjerner tænde, når lykkens sol er gået ned.
Den tørrer tåren, som den skabte, og læger såret, som den slog,
dens vej går gennem det, vi tabte, den giver mere, end den tog.
(Adventistkirkens salmebog nr. 467, strofe 1 og 3)
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Hebr 6,4-8

 Forståelse

 

 

 Refleksion

 

Velsignelserne

Hvordan beskriver forfatteren omvendelsens velsignelser?  
Hvilke af disse velsignelser har jeg allerede oplevet?

Disse ord er sammen med deres paralleltekster (6,4-8; 10,26-31; 
12,15-17) en sand udfordring. Martin Luther kaldte den en ”hård 
knude“, som han ikke kunne løse op, og så heri en modsætning til 
evangelierne og de øvrige breve.

Forfatteren anser selv sit brev for at være en opmuntring og en for-
maning (13,22). Det er opløftende, hvordan han beskriver omven-
delsens velsignelser:

• at blive oplyst
• at smage den himmelske gave
• at få Helligånden
• at smage Guds gode ord
• – og den kommende verdens kræfter. 

Guds velsignelser er talrige og omfattende. Vi kan lære dem at 
kende, erfare dem og endda smage dem (v. 4+5).

Hvis vi tager den skræmmende tale og de uvante billeder af Gud 
alvorligt og ikke bare ignorerer dem, finder vi muligvis en tilgang til 
denne ”hårde knude“. Her er øjensynligt ikke tale om ”mælk“, men 
om ”fast føde“ (sml. Joh 6,60). Man skal tygge den grundigt, for at 
den kan udfolde hele sin næringsværdi. 

Min Gud befaler jeg min vej, ham vil jeg lade råde;
han synes streng, men er det ej, hans straf er selv en nåde.
Han bygged himlens høje tag, han aldrig mig forlader,
og slår han end med tunge slag, så er han dog min Fader.

Nu vel, min Gud, så lægger jeg mit liv i dine hænder.
Du har beredet mig min vej, du bedst min vandring kender.
Så tag mig i din stærke favn, jeg vil dig lydig være,
jeg ved, det vorder mig til gavn og dig til pris og ære.
(Paul Gerhardt 1647; Carsten Hauch 1842;  
Fr. Hammerich 1850 og 1852).

MANDAG 7. FEBRUAR 2022
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Hebr 6,4-8

 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

Formaningen

Hvad advarer forfatteren sine trossøskende om? Hvilken form  
for frafald er der her tale om? 

Hvor er håbet om en ny chance?

Forfatteren har vidnerne fra den gamle pagt for øje. De er hans for-
billeder. Ud fra sammenhængen må man gå ud fra, at han tænker 
på ørkengenerationen. Den oplevede og smagte Guds rige velsig-
nelser og svigtede alligevel (Neh 9,7-20). Brevskriveren advarer sine 
søskende i troen mod faren for at falde fra troen og miste den evige 
frelse.

Når det her påpeges, at det skulle være umuligt at komme til en ny 
omvendelse, drejer det sig ikke om enkelte fejltrin, men om en total 
afstandtagen fra troen, et totalt brud på det nye liv, man fik efter 
bod, dåb og modtagelse af Helligånden. Det er egentlig helt utæn-
keligt – siger forfatteren – at sådan noget vil ske, altså at en, der har 
erfaret det nye liv og den kommende verdens kræfter, vil give afkald 
på det. Med henvisning til denne ”umulige mulighed“ er det menin-
gen, at læserne skal rykkes ud af deres sløvhed og ikke, at de skal 
kastes ud i selvpineri og tvivl (ifølge SEB 1813).

Kristus kan befri selv de største syndere fra deres synd og frelse 
dem. Men som dommer kan han også dømme enhver, der absolut 
ikke vil frelses, til evig fortabelse. Gud er fuldstændig pålidelig i sin 
frelsende kærlighed. Men ve det menneske, der vil udlede den fal-
ske tryghed, at Gud jo slet ikke kan andet end ”at være sød ved mig“ 
i al evighed. I et sådant tilfælde kan billedet af en skrækindjagende 
gud rive én ud af denne fejlagtige antagelse (ifølge Hans-Helmar 
Auel, Der rätselhafte Gott, Göttingen 2011, 163).

”Jeg tror, hjælp min vantro“ (Mark 9,24).
 

TIRSDAG 8. FEBRUAR 2022
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Hebr 6,9-15

 Forståelse

 Anvendelse
 

 

 Refleksion

Løftet

Hvordan ændrer udsagnene sig i dette afsnit? Hvad bygger  
forfatterens optimisme på i forhold til fremtiden? 

Hvilken betydning har Guds løfter for mig?

Efter den eftertrykkelige formaning giver forfatteren nu udtryk for 
sin tillid til, at læserne ikke er faldet fra troen på Kristus og heller 
ikke vil gøre det i fremtiden. Advarslen følges op af en opmuntring. 
Gud ser menighedens handlekraftige indsats for andre, og den er et 
tydeligt tegn på menighedens kærlighed til Gud. 

Forfatteren henviser igen til den gamle pagts trosvidner. I det fore-
gående afsnit beskrev han ørkengenerationen som negativt eksem-
pel. Men hans ønske er, at hans trossøskende efterligner dem, der 
har sat deres lid til Guds løfter og har levet efter dem. 

Abraham er et eksempel på en, som har troet på Guds løfter og  
har gjort vældige erfaringer med Gud. Han så forventningsfuldt 
fremtiden i møde, for Gud havde vundet hans hjerte med sine løfter 
(1 Mos 12,1-3).

Luthers reformatoriske opdagelse kastede fornyet glans over denne 
sandhed: Gud vinder ikke mennesker ved hjælp af bud og trusler, 
men ved hjælp af sine løfter. Han forsøger med løfterige ord og af 
ren og skær kærlighed og omsorg at nå menneskers hjerter. Hans 
løfter gælder alle mennesker, der har tillid til ham. At tro vil sige at 
stole på Guds tilsagn.

Det er den kristne forkyndelses opgave at fortælle om disse løfter. 

ONSDAG 9. FEBRUAR 2022
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Hebr 6,16-20

 Forståelse

 

 Refleksion

 

Tilliden

Hvor tilforladelige er Guds tilsagn? Hvordan argumenterer  
forfatteren? 

Hvilke argumenter er de mest overbevisende for mig?

Forfatteren afslutter sin advarsel mod frafald og sin opmuntring 
til kærlighed og stærk tro med en ophøjet beskrivelse af tillid til 
Kristus. Han holder fast ved Guds løfte om at få del i den kom-
mende frelse og arven og ser fortrøstningsfuldt fremad (1,14; 2,5). 
”Der er grund til at holde fast i håbet (v. 18) på grund af den dob-
belte sikkerhed, Gud garanterer: Han bekræfter ovenikøbet sit til-
sagn med en ed (to urokkelige kendsgerninger). Dette gælder såvel 
for løftet til Abraham som for det tilbudte håb for de kristne. Hvad 
det er for en ed, forfatteren her tænker på, ses af 7,21, (den er kun 
antydet her i v. 20). I v. 19-20 gås der fra drøftelsen af argumenterne 
til selve sagen: Kristus, vores himmelske ypperstepræst, befinder 
sig allerede i Guds umiddelbare nærhed. Derfor er også vores håb 
forankret dér, så vi ikke behøver at lande i håbløshed. Templet med 
det Allerhelligste tjener som billede på den himmelske verden (kap. 
9). Melkisedek nævnes igen i 5,10, og det er samtidig stikordet til det 
næste kapitel“ (SEB 1814).

Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor.

Giv, at dig vi følger efter,
nær de små, de svage kræfter,
bøj vor vilje, smelt vor trods!
Lad dit navn i hjertet brændes
så ved dig vi her må kendes,
at du hist må kende os!
(Chr. Richardt, 1885)

TORSDAG 10. FEBRUAR 2022
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 Hebr 6,19-20
 

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Håbets kraft

Hvilke billeder benytter forfatteren for at understrege sin  
skildring af de kristnes håb?

Afsnittet ender med stærke, kraftfulde og opmuntrende billeder. De 
troende har i Kristus fundet et urokkeligt håb, der kan sammenlig-
nes med et anker. Jesus har som forløber jævnet vejen for alle, som 
tror på ham. Nu er Kristus ved Guds trone garant for, at vi også en 
dag skal være der, hvor han er. Som vort håbs anker garanterer han 
os adgang til Guds nærhed.

Kristne har (kun) ét håb: Jesus Kristus. Det gælder om at have ham 
for øje hele tiden. Han fører sit folk og går foran det, idet han baner 
den vej, som hans folk skal følge.

FREDAG 11. FEBRUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Én for alle – alle for én“. I hvor høj grad gælder dette også for den 
kristne tro?

  Hebr 5,11-14; 6,1-3
”For at lytte har man brug for to ører – for at forstå har man brug 
for et hjerte.“

Hvilke problemer ligger der i det?

Hvad kan være årsager til manglende interesse for at fordybe  
sig i troen?

Hvordan kan interesse for troen vækkes og bibeholdes?

  Hebr 6,4-8
Hvilke velsignelser fra Gud har forandret jeres liv?

Forfatteren advarer imod at falde fra troen. Hvad tænker I om 
hans skildringer?

Hvad hjælper jer til at forblive standhaftige?

Hvordan kan vi hjælpe andre i deres anfægtelser?

  Hebr 6,9-20
Hvordan har I inkorporeret Guds løfter i jeres liv?

Hvad betyder det for jer, at Gud har sagt JA til mennesket?

Adventistkirkens salmebog nr. 363, omkvæd:

Vi har et anker, som svigter ej,
troen, der holder på livets vej;
ingen magt det rykke kan af sted,
er dets holdebund Jesu kærlighed.

Hvad betyder det for jer?

DIALOG TIL SABBATTEN 12. FEBRUAR 2022


