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HEBREERBREVET KAP. 6:13-20 
 

- For da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv – han hadde jo ingen større å sverge ved – 

og sa: Sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ætt tallrik! Og da han slik hadde ventet tålmodig, 

oppnådde han det som var lovt. Mennesker sverger jo ved den som er større, og for dem er eden en 

stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin 

uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige 

ting, som utelukker at Gud kunne lyve – vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger 

foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste, bak 

forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter 

Melkisedeks vis. Heb 6:13-20 

 

GUDS LØFTE TIL ABRAHAM 

Gud utvalgte Abraham og gav ham løfter. Han lovet å velsigne Abraham og bekreftet dette 

med en ed. Her er den fulle teksten fra 1 Mosebok 22 

 

- og han sa: Jeg sverger ved meg selv, sier Herren: Fordi du gjorde dette, og ikke sparte din sønn, din 
eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og 
som sanden på havets strand. Din ætt skal ta sine fienders porter i eie, og i din ætt skal alle jordens 
folk velsignes, fordi du adlød mitt ord. 1Mos 22:16-18 

Vi legger mere til at Herren nevner Isak som Abrahams" eneste sønn" selv når vi vet at 

Abraham på det tidspunktet hadde en sønn til, nemlig Ismael. Vi kan med det utlede at for 

Gud, er Isak Abrahams eneste sønn. Isak er løftesønnen og alle løftene skulle arves av ham, 

ikke av Ismael. 

 

HVA ER VELSIGNELSEN? 

Vi kan i alle fall lese av teksten at disse tre elementene var inkludert: 

 

 Et tallrikt folk, Israel 

 Seier over fiender 

 Frelse for alle jordens folkeslag i ætten, det er Kristus 

 

Det er klart at i disse tre finner vi ytterligere velsignelse. For eksempel er landet Israel (eretz 

Israel) inkludert i den første delen. 

 

BEKREFTELSE VED EN ED 

Dette gjør Herren for å bekrefte at disse løftene og disse velsignelsene skal komme over 

Abraham. Han hadde ingen større å sverge ved og det er uttrykt klart at han brukte seg selv 

som edsobjekt for alle andre kan svikte og det fantes heller ikke andre som var større en ham. 

Dette gjør Gud selv til garantisten for disse løftene hvilket er svært betryggende. Ikke bare 

for Abraham og hans folk men også for oss som er hedningefolkene. For blir også del i disse 

velsignelsene som "ALLE JORDENS FOLK". Her ligger en profeti om at Jesus Messias ikke 



2 
 

bare skal være en frelser for jødene men også for oss. Dette blir bekreftet av Paulus i brevet 

til Galaterne. 

 

- Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står 
skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle 
komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. Gal 
3:13-14 
 
- Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i 
Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. Gal 3:28-
29 

Hebreerbrevet sier om eden at den har til hensikt å gjøre slutt på all motsigelse. Hvem vil si 

imot dette? Det må være jødefolkets fiender og de som ikke ønsker at Israel skal få den 

posisjon på jorden som de er lovet. F. eks. de som er imot at de har fått landet Israel. Men 

ingen motsigelse kan endre løftet. Det er stadfestet og står fast. 

 

GUDS VILJE BLIR VIST 

Hebreerbrevets forfatter utleder flere ting av Guds løfte med ed: 

 

 Han ville vise sin UFORANDERLIGE VILJE for Abrahams etterkommere 

 Han ville gi løftets arvinger en STERK TRØST 

 Han ville gi løftets arvinger et sterkt og FAST HÅP 

 

Vi legger merke til at hebreerbrevets forfatter inkluderer seg selv i disse uttalelsene når han 

sier "vi". Han må ha kjent en sterk relasjon til denne spesielle hendelsen i Abrahams liv for han 

var selv jøde. 

 

KAN GUD LYVE ELLER ANGRE? 

Det høres ut som et hypotetisk spørsmål. Men det er likevel interessant og hører med til 

teologien, læren om Gud. 

For å ta det første først. Svaret er selvsagt NEI! Gud kan ikke lyve. Det betyr at han alltid taler 

sannheten. Løgn er det motsatte av sannhet.  

 

- Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle 
han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? 4Mos 23:19 

- Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet 
som hører til gudsfrykt, i håp om evig liv. Det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. 
Tit 1:1-2 

Kan han endre seg? Det kan han og skriften taler om dette flere steder selv om det i 4 Mos 23 

står at han ikke angrer. Dette er en sannhet med modifikasjoner for det er visse ting Gud aldri 

angrer og som det står noe om i skriften: Han angrer ikke på at han har innsatt Jesus som vår 

yppersteprest etter Melkisedeks vis. 
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- Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Sal 
110:4 

Herren angrer ikke på sitt kall og nådegaver: 

- Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de 

elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Rom 11:28-29 

Men Gud har evnen til å angre det han har sagt eller lovet å gjøre. Det gjelder handlinger som 

vil falle negativt ut for folk og mennesker dersom det skjer endringer med disse som fra først 

av blir rammet av det negative. (lang setning..). Vi snakker her om uttalt straffedom for synd 

eller avgudsdyrkelse. La oss ta Israel som eksempel. 

 

- Så sier Herren: Stå fram i forgården til Herrens hus. Tal til alle Judas byer, som kommer for å tilbe i 
Herrens hus, alle de ordene jeg har befalt deg å tale til dem! Utelat ikke et eneste ord! 3 Kanskje de 
vil høre og vende om, hver fra sin onde vei. Så vil jeg angre det onde jeg tenker på å gjøre mot dem for 
deres onde gjerningers skyld. Jer 26:2-3 

- Så bedre nå deres veier og deres gjerninger og hør på Herrens, deres Guds røst! Så skal Herren angre 
det onde han har talt mot dere. Jer 26:13 

JEREMIAS I POTTEMAKERENS HUS 

Vi minnes profeten Jeremias som gikk ned til pottemakerens hus for å se det arbeid han 

gjorde på skiven. 

 

- En gang taler jeg om et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men 
dersom det folket som jeg har talt om, omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg 
hadde tenkt å gjøre mot det. Og en annen gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil bygge og 
plante. Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da angrer jeg det 
gode som jeg hadde tenkt å gjøre. Jer 18:7-10 

Så Gud har evnen til å endre sine dommer dersom mennesker og nasjoner endrer sine vaner 

og vender om fra sin synd. Ninive var henfallen til Guds dom men Gud tok et initiativ og 

sendte profeten Jona til dem. Folket i Ninive vendte om og vedret sine veier. Derfor sparte 

Gud byen. 

 

- Men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt, og vende om, 
hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne da vende 
om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så 
det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville 
gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke. Jon 3:8-10 
 

HÅPET SOM LIGGER FORAN OSS 

For en troende er der alltid håp. Svært mye kan sies om håpet. Det hører med til de tre 

viktigste elementer i troen. Vi har Tro, Håp og Kjærlighet. Disse tre blir stående. 
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- Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1Kor 

13:13 

 

Hebreerbrevets forfatter sammenligner vårt håp med et anker. Dette ankeret når innenfor 

forhenget. Alle kjenner til ankeret. Det er knyttet til båten og holder den på samme sted. 

Ankeret forhindrer drift og bør ha god vekt. Jo større jo bedre. 

 

Håpet som ennå ligger foran oss er vårt anker. Det går fra vært indre menneske, vår sjel og er 

ikke festet i denne verden i eller på ting som er usikre og foranderlige. Sjelens anker er festet i 

himmelen. Det minner oss om Jesu ord: 

 

- La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det 

ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Joh 14:1-2 

 

Det går bak forhenget. Her igjen et jødisk ord som peker tilbake på den gammeltestamentlige 

gudstjenesten hvor det var et forheng, et skille mellom det ypperste av det åndelige i Israel og 

adgangen til det høyere og fullkomne som befant seg i Det aller Helligste. Ingen kunne passere 

dette forhenget bortsett fra ypperstepresten, én gang om året. 

 

Men Jesus som det annet menneske, både Gud og jøde og vår stedfortreder gikk gjennom 

forhenget. Ja hva mere er, han rev det ned og åpnet veien til Gud. Han var den første. Han var 

forløperen for oss. Han banet veien og vi kom etter ham. Han ble prest til evig tid etter 

Melkisedeks vis. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Her stopper vi. Vi tar studiet så langt vi kan og kommer tilbake til resten neste gang. 


