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

Har du af og til forsøgt at forestille dig, hvordan det ville være at 
høre Jesus eller en af apostlene prædike? Vi har skriftlige uddrag 
og resumeer af nogle af deres taler, men de giver os kun en be-
grænset ide om, hvordan det var at lytte til dem. Men Gud har  
bevaret i hvert fald en hel prædiken for os i Skriften, nemlig  
Paulus’ brev til hebræerne.

Paulus, som er forfatter af Hebræerbrevet, omtalte sit eget værk 
som en ”formaningstale“ (Hebr 13,22). Dette udtryk blev brugt til 
at identificere prædikenen både i synagogen (ApG 13,15) og i de 
kristnes gudstjenester (1 Tim 4,13). Det er derfor blevet hævdet, at 
Hebræerbrevet er det tidligste eksemplar af ”en hel kristen præ-
diken“, der findes. Hebræerbrevet henvendte sig til troende, som 
tog imod Jesus, men derefter oplevede vanskeligheder. Nogle blev 
vanæret offentligt og forfulgt (Hebr 10,32-34). Andre mødte øko-
nomiske vanskeligheder (Hebr 13,5-6). Mange var blevet trætte og 
var begyndt at sætte spørgsmålstegn ved deres tro (Hebr 3,12-13). 
Mon nogen af os i dag kan genkende disse problemer?

Men i en gribende tale udfordrede apostlen dem og os til at be-
vare troen i Jesus og fæste blikket på Jesus, som nu er i den him-
melske helligdom.

· Hebr 2,3-4
· 1 Pet 4,14.16
· Hebr 13,1-9.13
· 1 Kong 19,1-18
· Hebr 3,12-14
· 4 Mos 13
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Til eftertanke

26. DECEMBER 2021

EN STRÅLENDE BEGYNDELSE

For at kunne forstå prædikenen og anvende dens budskab på os 
selv, må vi forstå forsamlingens historie og den situation, de var i, 
da de modtog brevet fra apostlen.

Hvad havde Hebræerbrevets læsere oplevet, da de blev  
omvendt?

Dette afsnit i brevet antyder, at læserne ikke selv havde hørt Jesus 
tale. De havde i stedet fået evangeliet fra andre evangelister, som 
havde forkyndt ”en frelse så stor“.

Paulus siger også, at evangelisterne havde ”stadfæstet“ bud-
skabet for dem, og at Gud selv havde ”føjet sit vidnesbyrd til ved 
tegn og undere“. Det betyder, at Gud havde sørget for en usæd-
vanlig bekræftelse af evangeliet gennem tegn og andre mægtige 
gerninger – deriblandt ”tildeling af Helligånden“. Det Nye Testa-
mente fortæller, at tegn som mirakuløse helbredelser, uddrivelsen 
af onde ånder og udgydelsen af åndelige gaver ofte fulgte med 
forkyndelsen af evangeliet på nye steder.

I begyndelsen af den kristne kirkes historie udgød Gud sin Ånd 
over apostlene i Jerusalem, så de blev i stand til at forkynde evan-
geliet på sprog, som de ikke på forhånd kendte, og til at udføre 
mirakler (ApG 2-3). Filip udførte lignende mirakler i Samaria (ApG 
8), Peter i Joppe og Cæsarea (ApG 9-10) og Paulus under hele sit 
arbejde i Lilleasien og Europa (ApG 13-28). Disse mægtige gernin-
ger var erfaringsmæssige beviser, som bekræftede budskabet om 
”frelse“ – oprettelsen af Guds rige, frelse fra fordømmelse og be-
frielse fra onde magter (Hebr 12,25-29).

Ånden gav de tidlige kristne overbevisning om, at deres syn-
der var tilgivet. Derfor var de ikke bange for dommen. Derfor var 
deres bønner fulde af frimodighed og tillid, og deres religiøse 
erfaring var fyldt med glæde (ApG 2,37-47). Helligånden befriede 
også dem, som var slaver af onde magter. Disse tegn overbeviste 
de kristne om, at Guds magt var langt større end det onde, og de 
åbenbarede, at Guds rige var blevet oprettet i deres liv.

Hvordan er din omvendelseshistorie? Hvordan er du blevet 
bekræftet i din tro og tillid til Jesus Kristus som din frelser og 
herre? Hvorfor er det godt af og til at mindes, hvordan Gud til  
at begynde med arbejdede i dit liv for at lede dig til ham?
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Til eftertanke

27. DECEMBER 2021

KAMPEN

Når de troende bekendte deres tro på Kristus og tilsluttede sig 
menigheden, trak de en grænselinje, som adskilte dem fra resten 
af samfundet. Desværre blev det en kilde til strid, for det fældede 
indirekte en negativ dom over samfundet og dets værdier.

Hvilken erfaring havde læserne af Hebræerbrevet haft efter de-
res omvendelse?

Det er ret sandsynligt, at Hebræerbrevets læsere havde lidt både 
verbal og fysisk overlast fra folkeskarer, som blev opildnet af de 
kristnes modstandere (fx ApG 16,19-22; ApG 17,1-9). De blev også 
sat i fængsel og givetvis også slået, da embedsmænd havde magt 
og autoritet til at påbyde straf og indespærring, ofte uden at følge 
de normale juridiske normer, mens de indhentede beviser (fx ApG 
16,22-23).

Hvordan viser Moses’ erfaringer og de erfaringer, læserne  
af Første Petersbrev var udsat for, hvorfor de kristne blev  
forfulgt?

At ”regne Kristi forhånelse“ betyder ganske enkelt at identificere 
sig med Kristus og udholde den skam og forfølgelse, som denne 
forbindelse medførte. Offentligt fjendskab mod de kristne var 
resultatet af deres karakteristiske, religiøse overgivelse. Folk kan 
blive stødt over religiøse handlinger, som de ikke forstår, eller over 
mennesker, hvis livsstil og moral kan få dem til at føle sig skyldige 
eller skamfulde. I midten af det første århundrede e.Kr. betrag-
tede Tacitus de kristne som skyldige i ”had mod menneskeheden“. 
Alfred J. Church and William J. Brodribb, trans., The Complete Works 
of Tacitus, (New York: The Modern Library, 1942) Annals 15.44.1. 
Uanset, hvad den nøjagtige begrundelse var for en sådan beskyld-
ning, led mange kristne som fx dem, Paulus havde skrevet dette 
brev til, på grund af deres tro.

Alle, både kristne og ikke-kristne, lider. Hvad betyder det at lide 
for Kristi skyld? Hvor meget af den lidelse, vi udsættes for, er for 
Kristi skyld? Og hvor meget skyldes vores egne valg?
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 1 Kong 19,1-4

Til eftertanke

28. DECEMBER 2021

UDMATTELSE

På trods af foragt og forfølgelse lykkedes det for Hebræerbrevets 
læsere at bevare troen og deres overgivelse til Kristus. Men i det 
lange løb kostede kampen dyrt. De kæmpede den gode strid og 
vandt sejr, men de var også udmattede.

Hvori bestod nogle af de udfordringer, som de troende mødte? 
· Hebr 2,18 · Hebr 3,12-13 · Hebr 4,15
· Hebr 10,25 · Hebr 12,3.12-13 · Hebr 13,1-9.13

Hebræerbrevet fortæller os, at læserne hele tiden mødte forskellige 
vanskeligheder. Verbale og sandsynligvis også fysiske angreb mod 
deres ære blev ved (Hebr 13,13). Nogle af de troende var stadigvæk 
i fængsel (Hebr 13,3). Alt dette må have kostet menigheden både 
økonomisk og psykologisk. De var udmattede (Hebr 12,12-13) og 
kunne let komme til at ”miste modet“ (Hebr 12,3).

Det er meget almindeligt for både enkeltpersoner og sam-
fund, at når sejrsrusen er overstået, og psykologiske og andre 
forsvarsmekanismer slappes, bliver de mere sårbare over for fjen-
dens modangreb. Den styrke, som en enkeltperson eller et sam-
fund mobiliserede for at møde en kommende trussel, er meget 
sværere at mobilisere endnu en gang.

Hvad skete for Elias?

”Når mennesker har vist stærk tro og vundet herlige sejre, indtræ-
der der ofte en reaktion. Sådan gik det også for Elias. Han frygtede 
for, at den reform, som var blevet indledt på Karmel, ikke ville vare 
ved. Han blev overvældet af nedtrykthed. 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, og Jesabels trussel ringede i 
hans ører, og Satan tilsyneladende stadig benyttede denne onde 
kvinde til at lave intriger, 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, s. 82-83).

Tænk over de gange, du har lidt nederlag i dit kristne liv og for-
søgt at forstå de omstændigheder og faktorer, som bidrog til dit 
nederlag. Hvad kunne du have gjort anderledes?

TIRSDAG
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 1 Kong 19,5-18
 

Hebr 2,1;  
3,12-14; 5,11-6,3; 

10,19-25 

29. DECEMBER 2021

HOLD UD

Hvad rådede apostlen sine læsere til at gøre i lyset af deres situa-
tion? Hvad kan vi lære fra Hebræerbrevet, som kan gavne os?  
Lad os analysere, hvordan Gud hjalp Elias til at komme sig efter  
sin skuffelse.

Hvad gjorde Gud for at genoprette sin tjener Elias’ tro?

Beretningen om, hvad Gud gjorde for Elias efter Karmel, er fa-
scinerende, for den viser os Guds ømme omsorg og visdom mod 
dem, som er i en vanskelig situation og kæmper for at genvinde 
troen. Gud gjorde flere ting for Elias. Først sørgede han for Elias’ 
fysiske behov. Han gav ham mad og lod ham hvile. Så irettesatte 
han ham mildt, mens han befandt sig i en hule: ”Hvad vil du her, 
Elias?“ og hjalp ham til at få en dybere forståelse af, hvordan Gud 
arbejder og opnår sin hensigt. Gud var ikke i stormen, jordskælvet 
eller ilden, men i den sagte susen. Og så gav Gud Elias en opgave 
at udføre og opmuntrede ham.

Hvad foreslog Paulus, at de troende skulle gøre?

I Hebræerbrevet finder vi flere steder vejledninger, som apostlen 
gav læserne for at hjælpe dem til at genfinde deres oprindelige 
styrke og tro. Han lægger bl.a. vægt på at tage vare på de andre 
troendes fysiske behov. Han foreslår de kristne at praktisere 
gæstfrihed og besøge mennesker i fængsel. Apostlen formaner 
læserne til at være gavmilde og huske, at Gud ikke vil svigte dem 
(Hebr 13,1-6). Paulus irettesætter dem også og opmuntrer dem. 
Han advarer dem mod gradvist at ”glide bort“ (Hebr 2,1) og til ikke 
at have ”et ondt, vantro hjerte“ (Hebr 3,12), og han opmuntrer 
dem til at vokse i deres forståelse af troen (Hebr 5,11-6,3). Han 
taler også om vigtigheden af regelmæssigt at deltage i menighe-
dens møder (Hebr 10,25). Kort sagt formaner han dem til at stå 
sammen og holde ud, opmuntre hinanden og opildne hinanden 
til kærlighed og gode gerninger. Men han fremhævede også Jesus 
og hans tjeneste for dem i den himmelske helligdom (Hebr 8,1-2; 
Hebr 12,1-4).
 

ONSDAG
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Hebr 1,2;  
9,26-28; 

10,25.36-38; 
12,25-28 

 

Til eftertanke

30. DECEMBER 2021

NU VED DAGENES ENDE

Hvilken pointe lægger Paulus vægt på, især med hensyn til tid?

Paulus fremhæver et meget vigtigt element, som gør hans tale 
endnu mere indtrængende: læserne lever ”ved dagenes ende“ 
(Hebr 1,2), og løfterne er ved at gå i opfyldelse (Hebr 10,36-38). 
Det er interessant, at Paulus i sit dokument sammenligner sine læ-
sere med den generation i Israel, som efter ørkenvandringen stod 
ved grænsen til Kana’an og var parate til at gå ind i Det Lovede 
Land. Han minder dem om, at ”nu varer det kun en ganske kort tid, 
så kommer han, som skal komme, og han udebliver ikke“ (Hebr 
10,37). Og så opmuntrer han dem: ”vi hører ikke til dem, der viger 
tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vore sjæle frelses“ 
(Hebr 10,39). Denne sidste formaning minder læserne og os om de 
farer, som Guds folk ned igennem historien ofte har oplevet, lige 
før Guds løfter gik i opfyldelse.

Netop det taler Fjerde Mosebog om. Den bibelske genfortælling 
siger, at to gange, lige før de gik ind i Det Lovede Land, led Israel 
store og vigtige nederlag. Første gang gengives i 4 Mos 13 og 14 
og fortæller om den tvivl, som flere af lederne udbredte blandt 
folket, og som fik Israels tro til at svigte. Resultatet var, at forsam-
lingen besluttede sig for at udnævne en ny leder og vende tilbage 
til Egypten på det tidspunkt, hvor de skulle til at gå ind i Kana’an.

Anden gang blev israelitterne viklet ind i sanselighed og falsk 
tilbedelse ved Ba’al-Peor (4 Mos 24-25). Da Bileam ikke var i stand 
til at bringe en forbandelse over Israel, benyttede Satan seksuelle 
fristelser til at lede israelitterne til falsk tilbedelse og synd og ned-
kalde Guds vrede over dem.

Apostlen advarer læserne af Hebræerbrevet imod begge disse 
farer. Først formaner han dem til at holde fast ved deres beken-
delse og holde sig Kristus for øje (Hebr 4,14; Hebr 10,23; Hebr 
12,1-4). Dernæst advarer han dem imod umoral, begærlighed og 
misundelse (Hebr 13,4-6). Til sidst formaner han dem til at følge og 
adlyde deres ledere (Hebr 13,7.17).

Når vi tager vores tro på de dødes tilstand i betragtning – at det 
næste vi vil opleve, efter at vi har lukket vores øjne i dødens 
søvn, er Jesu genkomst – kan vi egentlig sige, at vi alle lever ”ved 
dagenes ende“.

TORSDAG
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31. DECEMBER 2021

TIL VIDERE STUDIUM

David A. deSilva forklarer tydeligt, hvorfor de første kristne blev 
udsat for forfølgelse: ”De kristne tillagde sig en livsstil, som … ville 
være blevet anset som usocial og til og med samfundsnedbry-
dende. Loyalitet over for guderne, udtrykt i hengiven deltagelse 
ved ofringer og deslige, blev betragtet som et symbol på loyalitet 
over for staten, autoriteter, venner og familie. Tilbedelse af gu-
derne var på en måde et symbol på ens overgivelse til de relatio-
ner, som holdt samfundet i balance og fremgang. Ved at afholde 
sig derfra blev de kristne (ligesom jøderne) betragtet med mis-
tanke som eventuelle overtrædere af lovene og som samfunds-
nedbrydende elementer i imperiet“ (Perseverance in Gratitude 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 2000), s. 12.

”Der findes et effektivt lægemiddel for de modløse. Det hedder 
tro, bøn, arbejde. Tro og arbejde vil skænke en tillid og en tilfreds-
stillelse, som vil tiltage dag for dag. Er du fristet til at give efter for 
bange anelser og dyb fortvivlelse? Du skal ikke frygte, selv ikke i de 
mørkeste dage, når udsigterne er dårligst. 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 løf-
ter. Han er den evige sandhed. Han vil aldrig forandre den pagt, han 
har sluttet med dem, der elsker ham. Han vil skænke sine trofaste 
tjenere den hjælp, de behøver i den givne situation. Apostlen Pau-
lus sagde: ‘... men han svarede: ‘Min nåde er dig nok, for min magt 
udøves i magtesløshed.’ … Derfor er jeg godt tilfreds under magtes-
løshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser 
og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg 
stærk’ (2 Kor 12,9-10)“ (Ellen White, Profeter og Konger, s. 84).

1. Er det muligt at være ”anderledes“ på grund af vores kristne 
overbevisning og alligevel ikke blive beskyldt for adskillelse 
fra og ligegyldighed over for andre? Hvordan?

2. Ordet ”formaning“ i Bibelen kan henvise både til irettesæt-
telse og opmuntring. På hvilken måde kan vi vise forsigtig-
hed, hvis vi skal formane en person, som er blevet modløs?

3. Hvilke ligheder er der mellem Hebræerbrevets læseres erfa-
ring og Laodikæa-menighedens i Åb 3,14-22? På hvilke måder 
ligner vores erfaring i dag deres, og hvad kan vi lære af lighe-
derne?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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