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”Idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som 
for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden  
at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone“ 
(Hebr 12,2).

Hebr 11 og 12 er muligvis de mest elskede kapitler i Hebræer-
brevet. De beskriver det kristne liv som et væddeløb, hvor vi alle 
deltager, og hvor alle, der forbliver trofaste, får belønningen. De 
beskriver også frelsens drama som et væddeløb, hvor troshelte 
fra fortiden holdt ud på trods af lidelser, selv om de endnu ikke 
havde modtaget prisen.

Men denne historie ender med os, ikke med dem. Vi udgør den 
afsluttende handling. Dramaet kulminerer med vores deltagelse: 
vi løber den sidste del af et løb, hvor Jesus sidder ved målstregen 
ved Guds højre hånd. Han giver os inspiration udover at være vo-
res ultimative eksempel på, hvordan løbet skal gennemføres. Han 
er det ultimative vidne på, at belønningen er sand, og at han er 
vores forløber, som åbner vejen for os (Hebr 6,19-20; 10,19-23).

Hebr 11 forklarer, at tro er tillid til Guds løfter, selv om vi ikke nu 
kan se opfyldelsen. Dette studium vil undersøge, hvad tro er, og 
ved eksempler fra fortiden se, hvordan vi opnår den. Det vil vi 
gøre ved specielt og centralt at betragte Jesu eksempel, han som 
er ”troens banebryder og fuldender“ (Hebr 12,2).

· Hebr 10,35-39
· Rom 1,17
· Hebr 11
· Jos 2,9-11
· Hebr 12,1-3
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SØNDAG

 Hebr 10,35-39

 

Til eftertanke

6. MARTS 2022

DEN RETFÆRDIGE SKAL LEVE AF TRO

Hvad siger Gud til os i disse vers?

Udholdenhed er et kendetegn på Guds folk i de sidste tider. Uden 
udholdenhed vil de ikke blive i stand til at modtage løfterne (Åb 
13,10; Åb 14,12). Men for at kunne holde ud, er de troende nødt 
til at ”holde fast“ ved deres tro (Hebr 10,23; Hebr 4,14). Paulus 
har vist, at ørkengenerationen ikke var i stand til at modtage løf-
tet, fordi de manglede tro (Hebr 3,19). Hebræerbrevet beskriver, 
hvordan de troende også står på tærsklen til opfyldelsen af løfter 
(Hebr 9,28; 10,25.36-39) og har brug for at udvise tro, hvis de øn-
sker at se løfterne opfyldt (Hebr 10,39).

Paulus indleder sin udlæggelse af tro med et citat fra Hab 2,2-4. 
Habakkuk havde spurgt Gud, hvorfor han tolererede de forræderi-
ske mennesker, som undertrykte de retfærdige (Hab 1,12-17). Pro-
feten og hans folk led. Derfor ønskede de, at Gud skulle gribe ind. 
Men Gud svarede, at der var et bestemt tidspunkt for opfyldelsen 
af hans løfter, og de var nødt til at vente (Hab 2,2-4). Habakkuk og 
hans folk levede, ligesom vi, i tiden mellem løftet og dets opfyl-
delse. Guds budskab fortsætter i Hebræerbrevet: ”For nu varer 
det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og 
han udebliver ikke“ (Hebr 10,37; se også Hab 2,3).

Budskabet henviser til Jesus. Han er den retfærdige, troen le-
gemliggjort, som behager Gud og giver liv (Hebr 10,5-10).

Hvorfor skulle han så ”udeblive“? Det gør han ikke. Han er 
allerede kommet for at dø for os (Hebr 9,15-26), og han vil også 
komme igen, når tiden er inde (Hebr 9,27-28; 10,25).

Guds budskab fortsatte: ”min retfærdige skal leve af tro“ (Hebr 
10,38). Paulus siger det samme i Rom 1,17 og Gal 3,11. Især Rom 
1,16-17 er informativ, for her forklarer Paulus, at Guds retfær-
dighed åbenbares ”af tro til tro“. Det, Paulus mener, er, at Guds 
trofasthed mod sine løfter kommer først, og hans trofasthed fører 
som et resultat til vores tro og/eller trofasthed.

Så fordi Gud forbliver trofast mod sine løfter (2 Tim 2,13), vil 
den retfærdige som svar på Guds trofasthed også forblive trofast.

Hvorfor er det vigtigt for os at indse, at vores tro kommer af  
og næres ved Guds trofasthed? Hvordan kan vi lære at have 
større tillid til hans trofasthed mod os og til hans løfter?
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 Hebr 11,1-19

Til eftertanke

7. MARTS 2022

I TRO … ABRAHAM

Hebræerbrevet definerer tro som ”fast tillid til det, der håbes på, 
overbevisning om det, der ikke ses“ (Hebr 11,1). Derefter kommer 
en liste over mennesker fra Israels historie som eksempler på, 
hvad tro er, og hvilke gerninger denne tro bevirkede.

Hvad gjorde disse ”troshelte“, som viser deres tro? Hvilken  
sammenhæng er der mellem deres handlinger og håbet om  
det, der ikke ses?

Abraham er formentlig den vigtigste person i dette kapitel. Hans 
sidste troshandling viser på en særlig måde troens sande natur.

Hebræerbrevet bemærker, at Guds befaling til Abraham om at 
ofre Isak synes at antyde, at Gud modsagde sig selv (Hebr 11,17-
18). Isak var ikke Abrahams eneste søn. Ismael var Abrahams før-
stefødte, men Gud havde sagt til Abraham, at det var i orden for 
ham at følge Saras krav og bortvise Ismael og hans mor, for Gud 
ville tage sig af dem, og også fordi Abrahams efterkommere skulle 
komme gennem Isak (1 Mos 21,12-13). Men i det næste kapitel be-
der Gud Abraham om at ofre Isak som et brændoffer. Guds befa-
ling i 1 Mos 22 syntes direkte at modsige Guds løfte i 1 Mos 12-21.

Hebræerbrevet konkluderer, at Abraham på forunderlig vis 
løste gåden ved at komme til den slutning, at Gud ville opvække 
Isak, efter at han havde ofret ham. Dette er forbløffende, for ingen 
var på det tidspunkt blevet opvakt fra de døde. Men det ser ud til, 
at Abrahams tidligere erfaring med Gud fik ham til at drage den 
konklusion. Hebr 11,12 siger, at Isak blev undfanget ved Guds kraft 
af en mand, ”der havde mistet sin livskraft“. Paulus siger også, at 
på trods af, at Abraham ”havde mistet sin livskraft“ og Sara var 
”ufrugtbar“, troede Abraham ”med håb imod håb, at han skulle 
blive fader til en mængde folkeslag“, fordi han troede, at ”Gud 
gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver 
til“ (Rom 4,17-20). Abraham har altså gået ud fra, at hvis Gud i en 
forstand allerede havde givet Isak liv gennem dem, som ingen 
livskraft havde, kunne han gøre det igen. Gennem Guds ledelse i 
fortiden kunne Abraham se en antydning af, hvad han kunne gøre 
i fremtiden.

Hvorfor er det en vigtig del af opretholdelsen af vores tro og til-
lid til Gud, at vi mediterer over, hvordan han har ledet os i  
fortiden?
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 Hebr 11,20-28

 Hebr 11,24-27 
Hebr 10,31-35

Til eftertanke

8. MARTS 2022

MOSES: TRO PÅ DEN USYNLIGE

Hvad gjorde disse troshelte? Hvordan hænger deres handlinger 
sammen med håb og det, der ikke ses?

Moses er det andet store eksempel i dette kapitel om tro. Moses’ liv 
introduceres og afsluttes med to trodsige handlinger over for kon-
gen. Hans forældre skjulte Moses, da han var født, fordi ”de lod sig 
ikke skræmme af kongens befaling“ (Hebr 11,23). Og Moses forlod 
Egypten ”uden at frygte kongens vrede“ (Hebr 11,27). Moses’ mest 
betydningsfulde handling var, at han ”nægtede … da han var blevet 
voksen, at lade sig kalde søn af Faraos datter“ (Hebr 11,24). Hen 
visningen til ”Faraos datter“ antyder, at han var udset til at blive den 
næste farao. Men Moses var villig til at give afkald på muligheden 
for at blive hersker i datidens mægtigste rige og i stedet blive leder 
for en stor gruppe nyligt befriede slaver/flygtninge.

Sammenlign teksterne. Hvilke ligheder var der mellem Hebræer-
brevets første læseres situation og Moses’ erfaring?

Moses’ storhed var, at han var i stand til at se ud over Egyptens 
konges løfter og se hen til det usynlige, nemlig Guds løfter. Hebræ-
erbrevet siger, at nøglen lå i, at Moses havde ”lønnen for øje“, ikke 
Egyptens skatte. Denne løn er den samme løn, som omtales i Hebr 
10,35, som Gud har lovet til alle, som tror på ham.

Paulus’ ord om Moses’ beslutning må have genlydt tydeligt i de 
oprindelige læseres hjerter. De havde udstået spot og mishandling 
på grund af deres tro på Kristus. De havde også været udsat for 
lidelser og havde mistet deres ejendom (Hebr 10,32-34). Nogle af 
dem var i fængsel (Hebr 13,3). På samme måde havde Moses valgt 
at lide ondt sammen med Guds folk og byttede Egyptens skatte 
med at bære Kristi forhånelse, fordi han troede, at Kristi løn var 
større end det, Egypten kunne tilbyde.

Hvilke kampe har du mødt på grund af din tro? Hvad har du været 
nødt til at opgive? Hvorfor er belønningen det værd, selv om du 
ikke kan se det lige nu?

TIRSDAG
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 Hebr 11,31
Jos 2,9-11

 

Til eftertanke

9. MARTS 2022

I TRO … RAHAB OG RESTEN

Hvorfor blev Rahab, en hedensk prostitueret, inkluderet i denne 
tekst om hellige bibelske personer?

Rahab er formentlig den mest overraskende person i Hebr 11. Hun 
er en af to kvinder, der nævnes ved navn. De første ti på listen er 
Israels forfædre og patriarker, som hver især blev betragtet som 
retfærdige. Når vi kommer til Rahab, opdager vi, at hun ikke alene 
er kvinde, men også en hedensk prostitueret.

Det overrasker også, at hun er det tematiske centrum og kli-
maks i kapitlet. Listen er opbygget på en særlig måde. Hver opteg-
nelse begynder med at gentage udtrykket ”i tro“. Det grundlæg-
gende mønster er: ”I tro gjorde den eller den sådan eller sådan“ 
eller ”I tro skete dette eller hint for den eller den.“ Dette mønster 
opbygger en forventning hos læseren om et klimaks med forsik-
ringen om, at ”i tro førte Josva folket ind i Det Lovede Land“.

Men det er ikke, hvad teksten siger. Josva springes over, og den 
prostituerede Rahab tager hans plads. Efter omtalen af Rahab 
ender det gentagne mønster brat med: ”Men hvorfor sige mere?“ 
(Hebr 11,32). Herefter opremses hastigt nogle navne og begiven-
heder, som der ikke gåes i detaljer med.

Rahabs trosgerning var, at hun hørte, troede og adlød, selv om 
hun ikke så. Hun så ikke Egyptens plager, befrielsen ved Det Røde 
Hav, vandet fra klippen eller mannaen fra himlen. Hun var et godt 
eksempel for læserne af Hebræerbrevet, som ikke havde hørt 
Jesus prædike eller set ham udføre mirakler. Hun er også et godt 
eksempel for os, som heller ikke har set og oplevet disse ting.

”Rahab var en prostitueret, som boede på Jerikos mur. Hun 
skjulte de to israelitiske spejdere, som var sendt ud for at under-
søge byens forsvarsværker. På grund af hendes venlighed mod 
dem og hendes bekendelse af tro på Gud lovede spejderne, at 
Rahabs og hendes families liv ville blive skånet, når angrebet på 
Jeriko kom“ (Introduktion om Rahab fra Daughters of God, s. 35).

Brevet fortsætter (v. 35-38) med en liste over vanskeligheder, 
som mange blev udsat for. Udtrykket ”afviste at lade sig købe fri“ 
(Hebr 11,35) antyder, at de kunne have undsluppet, men valgte 
ikke at gøre det, fordi deres blik var rettet mod Gud.

Hvilke gode grunde har vi til at tro, selv om vi ikke har set  
hverken skabelsen på seks dage, udgangen af Egypten eller  
Kristi kors?

ONSDAG
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 Hebr 12,1-3

 

10. MARTS 2022

JESUS, TROENS BANEBRYDER OG FULDENDER

Hvad beder disse vers os om at gøre?

Klimaks i gennemgangen af tro når egentlig sin afslutning med Je-
sus i Hebr 12. Paulus begyndte sit brev med Jesus, som ”han, som 
kommer“ og som ikke udebliver (Hebr 10,37), og han afslutter det 
med Jesus, ”troens fuldender“ (Hebr 12,2). Jesus er ”troens bane-
bryder og fuldender“. Det betyder, at Jesus er den, der gør tro mu-
lig, og han er det eksempel, som fuldkomment viser, hvad et liv i 
tro handler om. I Jesus er troen blevet fuldkomment levendegjort.
Jesus er ”banebryder“ for vores tro på adskillige måder.

For det første er han den eneste, som i dybeste forstand har 
fuldført løbet. De andre, som blev omtalt i det foregående kapitel, 
har endnu ikke nået målet (Hebr 11,39-40). Men Jesus er indgået til 
Guds hvile i himlen og sidder ved Faderens højre side. Vi vil sam-
men med de andre regere sammen med Jesus i himlen (Åb 20,4).

For det andet er det faktisk Jesu fuldkomne liv, som gjorde det 
muligt for alle andre at løbe løbet (Hebr 10,5-14). Hvis Jesus ikke 
var kommet, var alle andres løb forgæves.

Og for det tredje er Jesus begrundelsen og inspirationen for 
vores tro. Som et med Faderen udtrykte han Guds trofasthed mod 
os. Gud gav aldrig op i sine anstrengelser for at frelse os, og derfor 
vil vi til sidst nå målet, hvis vi ikke giver op. Jesus løb med tålmo-
dighed, og han forblev trofast, selv når vi var troløse (2 Tim 2,13). 
Vores tro er kun et svar på hans trofasthed.

Og endelig er Jesus troens ”fuldender“, fordi han fuldkomment 
viser, hvordan troens løb skal løbes. Hvordan løb han? Han gav 
afkald på alt for os (Fil 2,5-8). Han syndede aldrig. Jesus havde sit 
blik fast rettet mod lønnen, den glæde, der ventede ham, nemlig 
at menneskeheden bliver forløst ved hans nåde. Han udholdt mis-
forståelse og mishandling; han udholdt korset uden at ænse dets 
skam (Hebr 12,2-3).

Nu er det vores tur til at løbe. Selv om vi aldrig i egen kraft kan 
udrette det, Jesus gjorde, har vi i ham et fuldkomment eksempel, 
så vi i tro på ham og ved at have vores blik rettet mod ham kan gå 
fremad i tro ligesom andre før os og stole på hans løfter om en 
stor løn.

TORSDAG
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11. MARTS 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Ved tro kom du til at tilhøre Kristus, og ved tro skal du vokse i ham 
– ved at give og tage. Du må give alt – dit hjerte, din vilje, din tjene-
ste – i lydighed mod alt det, han kræver af dig. Du må tage imod 
alt – Kristus, al velsignelses fylde, så han kan bo i dit hjerte og være 
din styrke, din retfærdighed, din evige hjælper – for at du kan få 
kraft til at vandre i lydighed“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 76-77).

”Gud beder os aldrig om at tro uden at give tilstrækkelige bevi-
ser, som vi kan basere vores tro på. Hans eksistens, hans karakter 
og sandheden i hans ord er alt sammen understøttet ved vidnes-
byrd, som appellerer til vores fornuft, og dem er der rigelig af. 
Alligevel har Gud aldrig fjernet muligheden for tvivl. Vores tro må 
bygge på vidneudsagn og ikke på bevisførelse. De, som ønsker at 
tvivle, vil have mulighed for det, mens de, som virkelig ønsker at 
kende sandheden, vil finde rigeligt af beviser, de kan bygge deres 
tro på.

Det er umuligt for begrænsede mennesker til fulde at forstå 
den ubegrænsede og uendelige Guds karakter eller gerninger. Selv 
for den skarpeste intelligens og den højest uddannede forstand, 
vil Gud som helligt væsen altid forblive et mysterium: ‘Kan du 
finde frem til det dybeste i Gud? Kan du finde ind til det inderste i 
den Almægtige? Det er højere end himlen – hvad kan du udrette? 
Det er dybere end dødsriget – hvad kan du forstå?’ ( Job 11,7-8)“ 
(Ibid., s. 117-118).

1. En tidlig kristen lærd skrev engang på latin: Credo ut intelli-
gam, som betyder ”Jeg tror for at forstå“. Hebr 11,3 siger, at 
”i tro fatter vi“. Hvilken forbindelse er der mellem tro og for-
ståelse? Hvorfor kommer tro ofte før forståelse? Hvorfor må 
vi nogle gange række ud i tro til noget, vi til at begynde med 
ikke forstår, men hvor større forståelse senere vil komme?

2. Det græske ord pistis betyder både tro og trofasthed. Hvor-
for er begge betydninger vigtige, når vi skal forstå, hvad det 
betyder at leve ”ved tro“? Hvordan viste personerne i Hebr 11 
ved deres trofasthed, at deres tro var virkelig? Hvordan kan vi 
gøre det samme?

3. Vi opfatter tro som en Guds gave (Rom 12,3), men hvilken 
rolle spiller vi eventuelt i modtagelsen og vedligeholdelsen af 
denne gave?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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