
1
”Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, idet han er 
formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter“ 
(Hebr 8,6).

Ved at leve et fuldkomment liv og derefter dø i vores sted formid-
lede Jesus en ny og bedre pagt mellem os og Gud. Ved sin død op-
hævede Jesus dødsstraffen, som vores overtrædelser krævede, og 
gjorde den nye pagt mulig.

Denne sandhed forklares i Hebr 10,5-10, som beskriver, at Jesus 
havde udvist den fuldkomne lydighed, som pagten krævede. Der 
henvises til Salme 40, som omtaler Messias’ ønske om at vise Gud 
fuldkommen lydighed: ”Se, jeg er kommet – i bogrullen er der 
skrevet om mig – jeg ønsker at gøre din vilje, Gud, din lov er i mit 
indre“ (Sl 40,8-9). ”I den oprindelige sammenhæng beskrev dette 
udtryk [at gøre din vilje] moralsk lydighed mod Guds vilje. Hebræ-
erbrevets forfatter bruger denne sætning til at vise, at Kristi offer 
opfyldte Guds vilje ved at skaffe et tilfredsstillende sonoffer, som 
dyreofringerne ikke havde kunnet“ (The SDA Bible Commentary, 7. 
bd., s. 460).

For Paulus fik denne salme en særlig betydning med Jesu inkarna-
tion. Jesus personificerede den nye pagts lydighed. Han er vores 
eksempel. Vi er blevet frelst, ikke kun på grund af hans død, men 
også på grund af hans fuldkomne lydighed.

· Hebr 7,11-19
· Hebr 8,10-12
· Jer 31,31-34
· Hebr 8,1-6
· 2 Mos 24,1-8
· Ez 36,26-27
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Til eftertanke

13. FEBRUAR 2022

BEHOVET FOR EN NY PAGT

Hvorfor var der behov for en ny pagt?

Ifølge Hebræerbrevet indebar det faktum, at Jesus blev udnævnt 
som præst på Melkisedeks vis, at en ny pagt var blevet indviet. 
Den gamle pagt var givet på baggrund af det levitiske præste-
dømme (Hebr 7,11). De levitiske præster fungerede som mellem-
mænd mellem Gud og Israel, og loven udelukkede alle andre fra 
præsteskabet. Forfatteren konkluderer derfor, at en forandring af 
præstedømmet indebærer en forandring af loven for præstedøm-
met og også en forandring af pagten (Hebr 7,12.18-19).

Problemet med den gamle pagt var, at den ikke kunne bringe 
fuldkommenhed (Hebr 7,11). Paulus taler om det levitiske præste-
dømme og dets tjenester (ofringer, fester, etc.). De offerdyr, som 
ved disse præsters tjeneste blev ofret, kunne ikke frembringe 
ægte og fuldstændig renselse fra synd eller adgang til Gud (Hebr 
10,1-4; Hebr 9,13-14; Hebr 10,19-23).

Det faktum, at en ny pagt var nødvendig, betyder ikke, at Gud 
var uretfærdig over for Israel, da han gav dem den gamle pagt. 
Den levitiske tjeneste og tabernaklets anordninger havde til hen-
sigt både at beskytte dem mod afgudsdyrkelse og at vise frem til 
Jesus fremtidige tjeneste. Hebræerbrevet understreger, at ofrin-
gerne var ”en skygge af de kommende goder“ (Hebr 10,1).

Ved at pege frem til Jesus burde ofringerne have hjulpet folket 
til at sætte deres håb og tro til ”Guds lam, som bærer verdens 
synd“ ( Joh 1,29; sml. Es 53). Paulus fremhæver den samme pointe, 
når han siger, at loven ”var vores opdrager, indtil Kristus kom, for 
at vi kunne blive gjort retfærdige af tro“ (Gal 3,24), eller at ”Kristus 
er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror“ (Rom 
10,4).

Med andre ord kan ikke engang De Ti Bud, hvor gode de end er, 
give os frelse (Rom 3,20-28; Rom 7,12-14). De er en fuldkommen 
standard for retfærdighed, men de giver ikke retfærdighed mere 
end det at se sig i spejlet kan fjerne rynker fra vores ansigt. For at 
have fuldkommen retfærdighed har vi brug for, at Jesus træder ind 
i vores sted.

Hvorfor kan loven ikke frelse os? Hvis vi holder alle buddene og 
holder dem nøje, ja, faktisk fuldkomment, hvorfor kan det ikke 
frelse os?
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Til eftertanke

14. FEBRUAR 2022

NY OG FORNYET

Sammenlign Hebr 8,10-12 med 5 Mos 6,4-6; 5 Mos 30,11-14 og  
Jer 31,31-34. Hvad lærer dette os om den nye pagts natur?

Løftet om en ny pagt i Hebræerbrevet henviser tilbage til Jeremias. 
Jeremias profeterede om, at Gud ville oprette en ny pagt med sit 
folk. Det hebraiske ord for ny, hadashah, kan både betyde ”for-
nyet“ og ”helt ny“. Man kan derfor argumentere for, at Guds løfte 
om en ny pagt i virkeligheden er en fornyelse af den pagt, han op-
rindeligt havde indgået med Israel gennem Moses ( Jer 31,31-34).

Problemet med den gamle pagt var, at folket brød den (Hebr 
8,8-9). Der var ikke noget galt med pagten, men det var der ved 
folket. Hvis Israel havde set udover symbolerne og frem til den 
kommende Messias og sat deres lid til ham, ville pagten ikke være 
blevet brudt. For at være rimelig, må vi erkende, at der trods alt 
var mange troende ned igennem Israels historie, hvorigennem 
pagtens hensigter blev opfyldt, og som havde loven i deres hjerter 
(Sl 37,31; Sl 40,9; Sl 119,11; Es 51,7).

Den nye pagt er en fornyelse af den gamle pagt, men i én be-
tydning er den faktisk helt ny. Jeremias’ løfte om en ”ny pagt“ be-
skriver ikke kun en fornyelse af pagten. Før landflygtigheden var 
betingelserne for pagten blevet brudt og fornyet igen og igen på 
grund af folkets gentagne frafald. Folket havde ikke været villige til 
at overholde deres del af pagten med Gud ( Jer 13,23).

Derfor lovede Gud at ”skabe nyt“ ( Jer 31,22). Denne nye pagt 
ville ikke være som den pagt, Gud havde ”sluttet med deres fædre“ 
( Jer 31,32). På grund af folkets troløshed blev de løfter, som Gud 
havde givet under den mosaiske pagt, aldrig opfyldt. Gennem 
den garanti, der er givet gennem Sønnen (Hebr 7,22), vil Gud nu 
opfylde sin pagts hensigt. Gud forandrede ikke sin lov og sæn-
kede ikke standarden. I stedet sendte han sin søn som garant for 
pagtens løfter (Hebr 7,22; Hebr 6,18-20). Derfor indeholder denne 
pagt ingen forbandelser. Den indeholder kun velsignelser, fordi 
Jesus opfyldte den fuldkomment, da han blev ”en forbandelse for 
vor skyld“ (Gal 3,13).

Læs 2 Tim 2,13. Tænk over, hvor trofaste vi selv er i vores forhold 
til andre mennesker sammenlignet med Guds trofasthed.
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 Hebr 8,1-6

Til eftertanke

15. FEBRUAR 2022

DEN NYE PAGT HAR EN BEDRE FORMIDLER

Hvorfor er Jesus en bedre formidler af pagten?

Det græske ord mesitēs (formidler, mellemmand) kommer fra mesos 
(midten) og betyder den, som går eller står i midten. Det var et tek-
nisk udtryk, som henviste til en person, som opfyldte en eller flere 
af følgende funktioner: (1) en dommer mellem to eller flere parter, 
(2) en forhandler eller mægler i forretningssager, (3) et vidne i den 
juridiske betydning af ordet, eller (4) en, som står som garant og 
dermed garanterer udførelsen og opfyldelsen af en aftale.

Hebræerbrevet understreger den fjerde betydning af ordet. Je-
sus opfattes ikke som formidler i den forstand, at han bilægger en 
uenighed mellem Faderen og menneskene eller som en fredsstif-
ter, der forener parterne i en uenighed eller som et vidne, der be-
kræfter eksistensen af en kontrakt eller dens opfyldelse. I stedet 
bruger Hebræerbrevet ordet for at forklare, at Jesus er garant eller 
sikkerhed for den nye pagt (Hebr 7,22). I Hebræerbrevet er ordet 
formidler det samme som garant. Han garanterer, at pagtens løf-
ter vil blive opfyldt.

Kristi død gør oprettelsen af den nye pagt mulig; for den til-
fredsstiller kravene i den første pagt med Israel, som var blevet 
brudt (Hebr 9,15-22). I den forstand er Jesus den garant, der påtog 
sig alle de juridiske krav i pagten, som var blevet brudt. I en anden 
forstand garanterer Jesu ophøjelse i himlen, at Guds løfter til men-
neskene vil blive opfyldt (Hebr 6,19-20). Jesus er garant for pagten, 
fordi han har vist, at Guds løfter er sande. Ved at oprejse Jesus fra 
de døde og lade ham tage sæde ved sin højre hånd har Faderen 
vist, at han vil oprejse os og bringe os til ham.

Jesus er en større formidler end Moses, for han gør tjeneste i 
den himmelske helligdom og har bragt sig selv som et fuldkom-
ment offer for os (Hebr 8,1-5; Hebr 10,5-10). Moses’ ansigt havde 
et genskin af glansen fra Guds herlighed (2 Mos 34,29-35), men 
Jesus er Guds herligheds glans (Hebr 1,3; Joh 1,14). Moses talte an-
sigt til ansigt med Gud (2 Mos 33,11), men Jesus er Guds ord perso-
nificeret (Hebr 4,12-13; Joh 1,1-3.14).

Kristus har opfyldt pagtens lydighedskrav. Hvilken rolle har  
lydighed i vores liv, og er det vigtigt at være lydig?

TIRSDAG
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 2 Mos 24,1-8 
Hebr 10,5-10

Til eftertanke

16. FEBRUAR 2022

DEN NYE PAGT HAR BEDRE LØFTER

Vi kan måske fristes til at tro, at den nye pagt har ”bedre løfter“ i 
den forstand, at den har større belønning end den gamle pagt: et 
himmelsk hjemland, evigt liv, osv. Sandheden er, at Gud tilbød den 
samme belønning til de troende i Det Gamle Testamente, som han 
tilbyder os (læs Hebr 11,10.13-16). I Hebr 8,6 betyder de ”bedre løf-
ter“ en anden slags løfter.

Pagten mellem Gud og Israel var en formel udveksling af løfter 
mellem Gud og Israel. Gud tog initiativet og befriede Israel fra 
Egypten og lovede at lede dem til Det Lovede Land.

Sammenlign de to tekster. Hvilke ligheder og forskelle er der 
mellem disse to løfter?

Pagten mellem Gud og Israel blev ratificeret med blod. Dette blod 
blev stænket både på og under alteret. Israels folk lovede, at de 
ville adlyde alt det, Herren havde befalet. 

”Betingelsen for evigt liv er den samme nu, som den altid har væ-
ret – akkurat den samme, som den var i Paradiset, før vores første 
forældre faldt – fuldkommen lydighed mod Guds lov, fuldkommen 
retfærdighed. Hvis det evige liv blev lovet os på nogen som helst 
anden betingelse, da ville hele universets lykke være i fare. Vejen 
ville være åben for, at synden, med al dens smerte og ulykke, 
kunne blive permanent“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 68).

Gud tilfredsstiller den nye pagts absolutte krav for os. Han gav sin 
egen søn. Jesus kom til jorden og levede et fuldkomment liv. Der-
ved blev pagtens løfter opfyldt i ham, og de tilbydes nu os ved tro 
på Jesus. Jesu lydighed garanterer pagtens løfter (Hebr 7,22). Gud 
kan derfor give ham pagtens velsignelser, som han giver videre til 
os. De, som er ”i Kristus“, vil få del i disse løfter sammen med ham. 
Som en del af disse løfter giver Gud os sin Hellige Ånd, så vi får 
kraft til at opfylde hans lov.

Kristus har opfyldt pagtens krav, derfor er der ingen tvivl om 
opfyldelsen af Guds løfter til os. Hvordan hjælper dette os til at 
forstå 2 Kor 1,20-22? Hvilket fantastisk håb finder vi her?

ONSDAG
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 Jer 31,33
Ez 36,26-27

 

Til eftertanke

17. FEBRUAR 2022

DEN NYE PAGT HAR LØST PROBLEMET MED HJERTET

Sammenlign løfterne om den nye pagt i de to tekster. Hvilken 
sammenhæng er der mellem dem?

Det første pagtsdokument blev skrevet af Gud på stentavler og 
blev lagt i Pagtens Ark som et vigtigt vidne om Guds pagt med sit 
folk (2 Mos 31,18; 5 Mos 10,1-4). Men dokumenter, der er skrevet 
på sten, kan brydes, og bogruller kan, som Jeremias havde erfaret, 
skæres i stykker og brændes ( Jer 36,23).

Men i den nye pagt vil Gud skrive sin lov i folkets hjerter. Hjertet 
henviser til sindet, organet for hukommelse og forståelse ( Jer 3,15; 
5 Mos 29,4), og især stedet, hvor bevidste beslutninger tages ( Jer 
3,10; Jer 29,13).

Dette løfte sikrede ikke bare adgang til kundskab om loven for 
alle. Det var endnu vigtigere, at det skulle frembringe en foran-
dring i folkets hjerte. Israels problem var, at deres synd var ”opteg-
net med en jerngriffel, ridset med en diamant på deres hjerters 
tavle“ ( Jer 17,1). De havde et forstokket hjerte ( Jer 13,10; Jer 23,17). 
Derfor var det umuligt for dem at handle godt ( Jer 13,23).

Jeremias forkyndte ikke en forandring af loven, for Israels pro-
blem var ikke loven, men hjertet. Gud ønskede Israels trofasthed 
som en taknemlig respons på det, han havde gjort for dem. Derfor 
gav han dem De Ti Bud med en historisk indledning, som udtrykte 
hans kærlighed og omsorg for dem (2 Mos 20,1-2). Gud ønskede, at 
Israel skulle adlyde hans love som en anerkendelse af, at han øn-
skede det bedste for dem. Det var en sandhed, som blev åbenba-
ret i deres store befrielse fra Egypten. Deres lydighed skulle være 
et udtryk for taknemlighed, en tilkendegivelse af virkeligheden af 
deres forhold til Gud.

Det samme er tilfældet for os. Jesus åbenbarede sin kærlighed 
og viste sin omsorg, da han døde for os. Det er indledningen til 
den nye pagt (Luk 22,20). Sand lydighed kommer fra hjertet som 
et udtryk for kærlighed (Matt 22,34-40). Denne kærlighed er ken-
detegnet på Helligåndens tilstedeværelse i den troendes liv. Gud 
udøser sin kærlighed på os gennem sin Ånd (Rom 5,5), som viser 
sig i kærlighed (Gal 5,22).

Hvis det gamle Israel kunne elske Gud uden at kende til Kristi 
død, hvor meget lettere er det da ikke for os at elske ham, når vi 
ser tilbage på det, der skete på korset? 

TORSDAG
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18. FEBRUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Hvis vores hjerter er forvandlet i Guds billede, og den guddom-
melige kærlighed er indpodet i sjælen, vil Guds lov så ikke ses i det 
praktiske liv? Når kærlighedsprincippet er indpodet i hjertet, og 
mennesket er blevet forvandlet efter hans billede, han som skabte 
mennesket, så er den nye pagts løfte indfriet: ‘Jeg lægger mine 
love i deres hjerte og skriver dem i deres indre’ (Hebr 10,16). Og 
hvis loven er skrevet i hjertet, vil den da ikke forme livet? Lydighed 
– troskab og tjeneste i kærlighed – er det sande kendetegn på di-
scipelskab. Sådan siger skriften: ‘For dette er kærligheden til Gud: 
at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.’ ‘Den, der siger: 
‘Jeg kender ham,’ men ikke holder hans bud, er en løgner, og sand-
heden er ikke i ham’ (1 Joh 5,3; 2,4). I stedet for at fritage menne-
sket for lydighed, er det troen, og troen alene, der skaffer os andel 
i Kristi nåde, og som sætter os i stand til at vise lydighed … 

Jo tættere vi kommer på Jesus, jo mere vil vi se vores egne mang-
ler, fordi vi ser klarere, og vores egne ufuldkommenheder vil stå i 
stærk kontrast til hans fuldkomne natur. Dette er et bevis på, at  
Satans bedrag har mistet sin magt, og at Guds ånds levendegø-
rende indflydelse har vækket dig til live. Ingen dybtfølt kærlighed til 
Jesus kan bo i det hjerte, som ikke har indset sin egen syndighed. 
Den sjæl, som er forandret ved Kristi nåde, vil beundre hans gud-
dommelige karakter, men hvis vi ikke ser vores egen forkrøblede 
moral, er det et utvivlsomt bevis på, at vi ikke har set Kristi skønhed 
og herlighed“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 66-67; 71-72).

1. ”Jo tættere vi kommer på Jesus, jo mere vil vi se vores egne 
mangler ...“ Overvej dette citat.

2. Hvordan har du det, når du opdager dine egne fejl? Bringer 
det dig nærmere Gud, eller mister du modet til at fortsætte 
som kristen?

3. Tænk grundigere over tanken om, at loven bliver skrevet i 
vores hjerter. Hvad betyder det for vores åndelige liv som 
kristne?

4. Kan det være lovtrældom at holde sabbatten? Hvis det kan, 
hvad gør det til lovtrældom, og hvordan kan vi undgå det?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG



71

NOTER TIL SABBATTEN | 19. FEBRUAR 2022


