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Hebreerne kap. 5: 11-14 - forklaringer 
 

11 Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å 

høre. 12 For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer 

dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke 

fast føde. 13 For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. 

14 Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille 

mellom godt og ondt. Heb 5:11-14 

 

Forfatteren og læreren av Hebreerbrevet, har mange ting å forklare. Men det synes å 

være vanskelig å forstå det som han vil utdype. Dette skyldes ikke at læreren er dårlig til 

å undervise eller emnet er fore komplisert men det skyldes at tilhørerne er blitt trege til 

å høre. Dette er et fenomen som vi ser også i dag. Mange kristne er ikke innstilt på å lære 

de dypere ting i Guds ord men vil heller være opptatt med mange andre ting. For å nå 

frem til de dypere sannheter i Guds ord, må det være samsvar mellom han som 

underviser og de som undervises. De må være sammen i én ånd. 

 

MESSIANSKE TROENDE EN LANG TID 

Denne setningen forklarer at de som mottok Hebreerbrevet ikke var nyfrelste men 

hadde vært troende en lang tid. Hvor lang tid, vet vi ikke. Men det må ha vært lang tid for 

etter tiden å dømme, burde de nå vært i stand til å undervise andre. Men det var de ikke. 

Tvert imot, de var fremdeles i behov av undervisning og ikke dypere ting, men slik 

undervisning som gis til nyfrelste, det vi kaller barn i Kristus. 

 

MELK KONTRA FAST FØDE 

Hebreerbrevets forfatter bruker et bilde for å forklare hva han mener. Uttrykket "er blitt 

slike" forteller om en negativ utvikling som ikke er i samsvar med tiden de hadde vært 

troende. Det tyder på at menigheten av disse hebreerne hadde hatt åndelig tilbakegang i 

stedet en positiv utvikling med vekst i nåde og kjennskap til Kristus. Nå sto de fremdeles 

på "barnestadiet" og tålte ikke fast føde, akkurat slik som babyer og det var igjen 

nødvendig å gå tilbake til de første ting, de første læresetninger. Barn er ikke i stand til å 

ta ansvar for egne gjerninger eller dømme om de forskjellige ting. Barnestadiet burde for 

lengst være over. 

 

DE VOKSNE KAN BEDØMME ALT 

De som har utviklet seg riktig i troen og har blitt "voksne", er i stand til å skille mellom 

det som er godt og det som er ondt. Denne evnen er nødvendig i Guds menighet slik at 

man kan verne seg selv og menigheten fra angrep fra det onde og frafallstendenser. 

Vi vet fra historien til den jødiske menigheten at det fremsto menn med falsk lære og 

jødedommen var svært vanskelig å bryte med. Vi leser i kirkehistorien fra Eusebius 

verker, at det til sist fremsto en avart av troen som besto av jøder som gav seg hen til en 

gnostisk vranglære ved navn Ebeonitter. Disse fornektet Kristi guddom og ha at han 

heller ikke var Messias.  




