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Spørgsmål og noter til Hebræerbrevet 

Af Dr. Paul B. Petersen 

I dette dokument vil du kunne få en kort oversigt over hvert enkelt kapitel i Hebræerbrevet. 

Dette dokument er også stedet, hvor nye spørgsmål til Hebræerbrevet hele tiden kan tilføjes. Det 

opdateres altså løbende, og læserne er med til at skabe dokumentet ved at indsende spørgsmål til 

paul.petersen@adventist.dk. 

For hvert kapitel i Hebræerbrevet vil der blive givet en oversigt over indholdet og hovedargumentationen. 

Dernæst vil der være en sektion med spørgsmål og svar til specifikke ord og udtryk. Disse spørgsmål og svar 

vil blive placeret ud fra den konkrete tekst fra Hebræerbrevet, som spørgsmålet drejer sig om. Du vil altså 

kunne finde spørgsmål stillet til en tekst som fx Heb 1,6 ved at søge i venstre kolonne, hvor versene er 

angivet. 

Kapitel 1: Oversigt 

Vers Indhold Ekstra notitser 

1-4 Tematisk indledning til hele bogen: 
1. Jesus er Guds enestående åbenbaring 
2. Han er Ordet, Sønnen, arvingen 
3. Han har skaffet renselse for synd på korset 
4. Han er indsat som præstekonge på himlens trone 

a. Han er derfor mægtigere end englene 

For mere om denne indledning, se 
”Åbningsudtalelsen i 
Hebræerbrevet.” 

5-14 Jesus er bedre end englene: 

• Jesu tronbestigelse fører til, at englene tilbeder ham 
(5-6). 

• Englene er skabte væsener og tjenere, mens Sønnen 
er skaber og evig (7-12). 

• Jesu tronbestigelse viser den plads, englene har i 
Guds plan for vores frelse: de sendes af Jesus som 
tjenere for hans sag (13-14). 

Afsnittet er indrammet af 
henvisningen til Jesus ved 
Majestætens ”højre hånd” (vers 3 og 
13). 

For mere om indramningen af dette 
og andre afsnit i Hebræerbrevet, se 
”Når Hebræerbrevet indrammer.” 

Vers Spørgsmål Svar 

1,6 Hvad menes der med 
”verden”, og hvornår 
tilbeder englene 
Sønnen? 

Teksten beskriver Jesu tronbestigelse som præstekonge, som fandt sted ved 
hans himmelfart efter opstandelsen. Der er henvist til denne begivenhed 
allerede i vers 3, og hvor ”kongens fødsel”, jf. henvisningen til Sl 2,7 i vers 5, 
er et udtryk for tronbestigelsen: i Det Gamle Testamente blev kongen ”Guds 
Søn” og repræsentant, altså i overført forstand ”født”, når han blev kronet til 
konge. 

(1) Begivenheden er derfor ikke identisk med Jesu inkarnation, hvor 
Jesus bliver menneske, da Jesus i denne periode ifølge 
Hebræerbrevet er lavere end englene (se 2,7). 

(2) Med “verden” menes her i stedet den himmelske sfære, som Jesus 
ved himmelfarten træder ind i, ”Zions bjerg” og ”det himmelske 
Jerusalem”, hvor der er ”tusinder af engle” (se 12,22-23). 

a. Det græske ord brugt for ”verden” i 1,6 er oikomenē, der 
ofte i NT bruges om den befolkede verden, altså jorden (fx 
Matt 24,14; ApG 11,28). Men når Hebræerbrevet taler om 
denne verden, hvortil Jesus ved inkarnationen kom for at 
bringe sig selv som et offer, bruges ordet kosmos (se 10,5, 
jf. 9,26; 11,7.38). 
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(3) Der tales derfor i teksten om, hvorledes englene tilbeder Jesus ved 
hans komme til himmelen som sejrherre efter korset og 
opstandelsen. 

a. Det græske ord, som er oversat med ”kaste sig ned for” 
(proskyneō), er det normale nytestamentlige ord for at 
tilbede, og kun Gud må tilbedes (jf. Matt 4,10; ApG 10,25-
26; Åb 19,10). 

1,6 Hebræerbrevet citerer 
fra Salme 97,7, når den 
her taler om ”alle Guds 
engle.” Men i Sl 97,7 står 
der på dansk, at ”alle 
guder skal kaste sig ned 
for ham.” 

Hvorfor er der denne 
forskel? 

Hebræerbrevet indeholder mange citater fra Det Gamle Testamente, og de 
er i det store og hele meget tæt på den græske tekst, vi kender fra den 
såkaldte Septuaginta, datidens mest udbredte oversættelse af GT til græsk. 

Det var denne tekst, læserne af Hebræerbrevet kendte og brugte som 
autoritet, og derfor citerer brevet derfra. 

Salme 97 taler poetisk om, hvorledes alle ”guder”, altså himmelske 
repræsentanter for andre folkeslag, skal kaste sig ned og tilbede eller 
anerkende Gud. 

Hvis Hebræerbrevets forfatter er sig dette oprindelige indhold bevidst, 
tænker han i 1,6 ikke bare på såkaldt ”gode engle”, men på alle himmelske 
væsener.  

a. Denne tanke er ikke ukendt for Det Nye Testamentes 
forfattere. På korset ”afvæbnede” Gud ”magterne og 
myndighederne”, og ved Jesu himmelfart ”førte” han dem 
i ”triumftog” (Kol 2,15, jf. 1 Pet 3,22). 

Kapitel 2: Oversigt 

Vers Indhold 

1-4 Appel og praktiske 
formaninger: 

• ”Giv agt!” 

• ”Glid ikke bort / fald ikke 
fra!” 

 

Hovedargument: 

• Jesus er mægtigere end 
englene. 

• Loven blev ved Sinaj 
forkyndt og undervist af 
engle. 

• Hvis man ikke lyttede til og 
adlød loven, blev man 
straffet. 

• Hvor meget mere vil det 
ikke gå galt, hvis man ikke 
lytter til og adlyder 
evangeliet forkyndt af 
Jesus? 

Forbindelser til det foregående: 

1. ”Derfor” (2,1) viser tilbage til 
det teologiske budskab i 1,5-
14; 

2. Guds ord peger tilbage til Jesu 
gerning omtalt i 1,3; 

3. ”ord . . . talt ved engle” 
henviser til den tradition, at 
engle var med ved 
lovgivningen på Sinaj (se 
spørgsmål til 2,2 nedenfor) og 
fortsætter sammenligningen 
mellem Jesus og englene fra 
1,4-14. 

Læg mærke til den meget solide 
kæde af vidnesbyrd til støtte for det 
kristne budskab, bygget på den 
treenige Guds åbenbaring:  

1. Herren selv, altså Jahve = 
Jesus, forkyndte frelsen; 

a. Vidner, der havde hørt 
Jesus, bekræftede det; 

2. Gud stadfæstede budskabet 
ved ”tegn og undere og 
mægtige gerninger”; 

3. Helligånden blev udgydt og 
tildelt efter Guds vilje. 

Hebræerbrevet er en 
”formaningstale” (13,22) og 
indeholder en række specifikke 
og meget stærke advarsler mod 
frafald: 

• 3,7-4,13 

• 6,4-8 

• 10,26-31 

• 12,25-29 

Den kraftige tale må forstås i 
lyset af 
1. Brevets vægt på, hvor 

sikker en frelse Jesus 
tilbyder os i troen, 

2. Den kæde af vidnesbyrd, 
som gør budskabet 
urokkeligt. 

Formaningerne sendes altså til 
mennesker, der har oplevet alt 
dette, som har erfaret Guds 
mægtige gerninger og 
Helligåndens udgydelse, men 
alligevel står i fare for totalt at 
forkaste Kristus. 
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5-18 Teologisk redegørelse: Hvad går frelsen ud på? 

• Den store frelse, som Jesus har forkyndt (2,3), bliver nu 
uddybet: 
o 2,5-9: Hvad Gud vil gøre i fremtiden:  

▪ I den kommende verden vil alt blive underlagt 
Jesus Kristus. 

o 2,10-16: Hvad Gud har gjort i tiden, der gik:  
▪ Jesus har ved sin lidelse og død overvundet 

døden og Djævelen og vundet mennesker for 
Guds familie. 

o 2,17-18: Hvad Gud gør nu:  
▪ Jesus tjener som ypperstepræst i himlen. 

 

Jesu rolle i frelsens historie 

Læg mærke til, hvordan frelsens historie 
er beskrevet med tre led på en teologisk 
tilsvarende måde i fx Fil 2,5-11: 

1. Jesus var Gud 
2. Han blev menneske og døde i 

vores sted. 
3. Han er blevet ophøjet, og alle vil 

underkaste sig hans 
herredømme. 

Vers Spørgsmål Svar 

2,2 Hvad menes der med 
”det ord, der var talt ved 
engle”? 

Hebræerbrevet tager her udgangspunkt i en udbredt jødisk tradition, hvor 
man mente, at engle var med til at forkynde den lov, Gud via Moses gav 
Israel ved Sinaj. Det Nye Testamente henviser til og bekræfter denne 
tradition også i ApG 7,38.53 og Gal 3,19. 

• Når der altså til den lov talt ved engle var knyttet alvorlig straf for 
overtrædelse, hvor meget mere alvorligt vil det så ikke være at forkaste ord 
fra Jesus, der er så meget mægtigere end engle? 

2,4 Hvad menes der med 
”tegn og undere”? 

Gud ledsagede Jesu og apostlenes forkyndelse med ”tegn og undere og 
mange slags mægtige gerninger”, sådan som det fortælles i ApG 2,22; 4,29; 
5,12.16. 

Udtrykket er en fast vending, der ofte bliver brugt i GT om Guds gerninger 
ved israelitternes befrielse fra Egypten (fx 2 Mos 7,3; 5 Mos 6,22; Sl 135,9; 
Jer 32,20-21). Meningen er altså, at den kristne menighed blev dannet ved 
Guds mirakuløse indgriben og var en lige så mægtig, hvis ikke større 
begivenhed end udgangen af Egypten. 

2,9 Hvordan kommer Jesu 
død ”alle til gode”? 

Udtrykket ”alle til gode” i den danske bibel er oversat fra den græske 
forholdsordsforbindelse hyper pantos, ”for alle.” Forholdsordet hyper 
betyder ”i stedet for” og bruges med den betydning i fx Mark 14,24, Joh 
6,51, 2 Kor 5,14 og Gal 3,13. Teksten taler altså om Jesu død som en død i 
vores sted. 

• Betydningen af Jesu død som offerdød bliver naturligvis uddybet senere i 
Hebræerbrevet, når helligdomstjenesten forklares. 

2,9 Hvad betyder det, at 
Jesus ”havde smagt 
døden”? 

At ”smage døden” er et idiomatisk udtryk fra hebraisk og betyder ganske 
enkelt ”at dø” (jf. Matt 16,28; Luk 9,27; Joh 8,52). Der er ikke tale om en lille 
smagsprøve, hvor man ikke i virkeligheden dør. 

2,10 Hvad er en 
”banebryder”? 

Det græske ord, som er oversat til dansk med ”banebryder” (archēgos), 
bruges også i 12,2 og har betydningen ”pioner, leder, den der sætter noget i 
gang.” Jesus har banet vej for os gennem døden, han har banet vejen for os 
ind i den himmelske helligdom, og han har banet vejen til den kommende 
verden. Tanken om Jesus som den, der har banet vejen, gennemsyrer hele 
Hebræerbrevet (jf. 3,1’s ”apostel”; 4,6; 10,19 m.fl.). 

Kapitel 3: Oversigt 

Vers Indhold 

1-6a Jesus er bedre end Moses: Han giver et himmelsk 
kald 

Disse vers er konklusionen på beskrivelsen i 2,5-18 
af Jesus som menneske, hans forsoning og hans sejr 
over døden. 

Jesus og Moses 

Hvorfor sammenlignes Jesus med Moses? Det er 
ikke for at være negativ over for Moses; her som i 
Hebræerbrevet i øvrigt går bevægelsen fra noget 
godt til noget endnu bedre, se ”Jesus er bedre.” 
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Hovedtanke: 

1. Jesus befinder sig nu i himlen som vores 
ypperstepræst. 

2. Vi er hans familie, hans 
”brødre/søskende”, hans ”hus”. 

3. Jesus giver os et håb om liv i hans familie i 
den kommende verden. 

4. Jesus er derfor ”bedre” end Moses. 

Tværtimod giver det god mening at sammenligne 
Jesus med Moses, netop fordi Moses blev holdt 
højt i ære som den mest betydningsfulde person i 
Det Gamle Testamente. 

Men Moses var tjener, hvor Jesus er søn. Jesus er 
Gud, der blev menneske, og som søn er han arving 
og kan gøre de troende til medarvinger. 

Jesus er derfor i modsætning til Moses i stand til at 
føre de troende ind i det lovede himmelske land. 

6b-18 Med anvendelse af Salme 95 gives appel og 
praktiske formaninger: Lyt og hold fast! 

1. Lyt til Åndens opfordring: 
2. Ørkenvandringens generation fremstilles 

som et advarende eksempel. 
a. Den stod på tærsklen til det lovede 

land. 
b. Den havde som de kristne set Guds 

store gerninger (jf. 2,4). 
c. Den var alligevel vantro og ulydig. 

3. Forman hinanden til at holde fast ved 
Kristus, ved 

a. Frimodighed og stolthed (3,6b) 
b. Den tillid til ham, som I havde i 

begyndelsen (3,14). 

Indramning – se ”Når Hebræerbrevet indrammer.” 

• Formaningerne i dette afsnit er indrammet af 
en appel til ”at holde fast” ved bekendelsen 
(3,6; 4,14) med ”frimodighed” (3,6; 4,16). 

 

Indgangen i det lovede land 

Hebræerbrevet har på flere forberedt denne 
sammenligning mellem de første kristne og den 
generation af israelitter, som oplevede udgangen 
af Egypten og stod på tærsklen til det lovede land: 

• I 2,2 fortælles om ”det ord, der var talt ved 
engle”, som er den undervisning, engle ifølge 
jødisk tradition gav om loven ved Sinaj. 

• Udtrykket ”tegn og undere” (2,4) er så ofte 
anvendt om Guds gerninger ved udgangen af 
Egypten, at de første læsere af 
Hebræerbrevet umiddelbart ville have fået 
den association (se fx kommentaren til 2,4).  

Vers Spørgsmål Svar 

3,1 Der tales til ”hellige 
brødre”. Hvad med 
søstrene? 

Her som i mange andre tekster i Det Nye Testamente bruges det grammatisk 
maskuline køn som en fællesbetegnelse, typisk for et patriarkalsk samfund. 
Vi finder det også i fx ApG 11,29; 14,3; 15,36.  

Men ikke mindst i sammenhæng med begrebet at ”arve” spiller det en rolle, 
at de kristne benævnes som ”sønner” eller ”brødre”, fordi kun mænd var 
arvinger i datidens kultur. Når Paulus taler om, at alle er ”Guds børn” og 
derfor ”arvinger” (Gal 3,26-29), bruger han det græske ord for ”søn” (huios), 
ikke for ”barn” (teknon), og han inkluderer blandt disse Guds ”sønner” (læs: 
arvinger) både ”mand og kvinde” (vers 28)! 

Troende af alle køn er altså inkluderet. 

3,1 Hører Jesus til 
apostlene? 

Ordet ”apostel” betyder sendebud. Det blev anvendt i mange forskellige 
sammenhænge, bl.a. om udsendinge til jødiske synagoger i det romerske 
rige fra det store jødiske råd, synedriet. 

Det er altså ikke kun de tolv, som kaldes apostle. Også Barnabas (ApG 14,14) 
og Epafroditus (Fil 2,25), Junia (en kvinde!) og Andronikos (Rom 16,7) 
omtales som apostle. De var alle sendt af Gud.  

Jesus er her omtalt som apostel, fordi han er vores ”sendebud”, vores 
repræsentant for Guds trone. 

Kapitel 4: Oversigt 

Vers Indhold 

1-13 Grundtanke: 
1. Gud tilbyder ”hvile”. 
2. Denne hvile er åndelig og både nutidig og 

fremtidig. 
3. Den fås kun i tro. 

Brugen af Salme 95 

Hebræerbrevet citerer i 3,7-1 Salme 95 fra Det 
Gamle Testamente og fortolker den derefter 
med henblik på de kristne: 
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Argumentation: 

• Advarsel og løfte: Guds løfte om hvile gælder 
endnu! (vers 1) 

• Vi får den ved at modtage Guds ord i tro. (2-
3a) 

• Troshvilen er illustreret ved sabbatten, dagen 
hvorpå Gud selv hvilede efter sine gerninger. 
(3b-6) 

• Ørkengenerationen kom på grund af ulydighed 
og vantro ikke ind i det lovede land; men Gud 
tilbyder stadig sin hvile. (7-8) 

• Løfte og advarsel: Guds ord, som lød gennem 
salmisten, lyder også i dag: det inviterer os, 
men kan også afsløre og dømme os. (9-12) 

• Det understreges, at salmen er inspireret af 
Helligånden (3,7). Den hører altså til Guds 
ord og har guddommelig autoritet. 

• Salmens beskrivelse af ørkengenerationen, 
der på grund af vantro og ulydighed ikke 
kom ind i det lovede land, giver et 
advarende eksempel for de første kristne, 
som på tilsvarende måde oplevede Guds 
mægtige gerninger, tegn og undere (3,12-
19). 

• Salmen blev digtet århundreder senere og 
henvendte sig til mennesker, der boede i 
Israels land. Den hvile, der tales om, drejer 
sig altså om mere end geografi (4,1-9). 
o Hvilen fås gennem tro, både nu og i 

Guds fremtidige rige (jf. 11,14-16; 
12,22-23). 

Betegnelsen ”hvile” 

• Det hebraiske ord for ”hvile” 
(menuakh, oversat til græsk som 
katapausis), kan både bruges om den 
mentale tilstand og om et hvilested 
som fx Guds land. 

Betydningen af ”Guds ord” 
Guds ord og dette, at Gud har talt og taler er et 
centralt tema i Hebræerbrevet. I de første fire 
kapitler møder vi det fx i 

• 1,1-2: Gud har talt i fortiden og nu talt 
gennem sin Søn. 

• 2,3: frelsen blev forkyndt af Herren 
selv. 

• 3,7: Helligånden talte og taler gennem 
Salme 3,7. 

• 3,7; 4,7 m.fl. det er nødvendigt at 
lytte. 

• 4,2: det er afgørende at høre ordet og 
modtage det i tro. 

• 4,12: Guds ord levende og virksomt. 

14-16 Læseren føres tilbage til 3,1-6 og brevets hovedlinje: 

• Opfordring til at holde fast ved bekendelsen af 
Jesus som vores himmelske ypperstepræst. 

• For Jesus har forståelse og medfølelse og er i 
stand til hjælpe os i enhver fristelse. 
o Han er selv blevet fristet ” i alt” (se 

spørgsmålet til 4,15 nedenfor). 

• Træd frem for Guds trone med frimodighed. 
o Dvs. i bøn. 

• Gud er nådig og barmhjertig. 

Indramning – se ”Når Hebræerbrevet 
indrammer.” 

• Formaningerne i dette afsnit er indrammet 
af en appel til ”at holde fast” ved 
bekendelsen (3,6; 4,14) med 
”frimodighed” (3,6; 4,16). 

Ypperstepræsten. 

• Disse vers er med at beskrive, hvad der 
forventes og kræves af en ypperstepræst. 

• Dermed leder afsnittet videre til den 
efterfølgende diskussion af 
ypperstepræstens rolle. 

Vers Spørgsmål Svar 

4,4 Hvorfor tales der om 
sabbatten?  

Der er flere måder, hvorpå sabbatten hjælper til at illustrere 
Hebræerbrevets pointe i dette afsnit: 

• Sabbatten er et udtryk for frelse ved tro frem for frelse ved 
gerninger. Den, der fejrer sabbatten i tro på Jesus, oplever hvile 
efter sine gerninger (se 4,10, jf. 4,3). 
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• Sabbatten bevidner også Guds trofasthed. Hans løfter er til at stole 
på. Hvis Gud fuldendte sit skaberværk i fortiden, vil han også 
fuldende det værk, han har lovet at gøre i fremtiden. 

• Sabbatten blev til, før synden kom ind i verden. Den peger derfor 
også frem til den tid, hvor Gud vil genskabe alt, altså den 
kommende verden, når synden atter er forsvundet. 

4,9 Hvad betyder ”en 
sabbatshvile” i denne 
tekst? 

Det græske ord, der er oversat til dansk med ”sabbatshvile”, er enestående, 
sabbatismos. Det findes kun her i Det Nye Testamente og er ukendt i græsk 
litteratur før Hebræerbrevet. Sandsynligvis er det dannet af et ord, der 
betyder ”sabbatssfejring”. Det græske ord katapausis er brugt om hvilen i 
oversættelsen af Salme 95 (se Heb 3,11.18; 4,1.3), og det henviser til det 
sted, hvor de troende samles, altså i Guds land eller rige. Sabbatismos 
beskriver derimod indholdet af den kommende hvile: de troende skal i det 
fremtidige fædreland (jf. Heb 11,13-16; 12,28-29) fejre Guds fuldendte 
gerning, som man i dag fejrer sabbatten. 

4,15 Hvad menes der med, at 
Jesus ”er blevet fristet i 
alle ting ligesom vi.” 

Det indlysende problem ved parafraser eller gendigtninger som fx Bibelen 
2020 er, at Jesus netop ikke ”har været udsat for alle de samme fristelser 
som os.” Han var ikke udsat for nøjagtig de samme situationer som os. Han 
blev aldrig fristet til at se en dårlig film, til at tage en cigaret mere eller til at 
gentage en synd. Han blev aldrig fristet af perverse tanker eller ideer, som 
dukkede op i hans sind. 

Svagheden ved den forståelse er, at den betragter Jesu fristelser med græsk, 
ikke hebraisk tankegang; den ser dem i rum, ikke i tid. Når grundteksten 
siger, at Jesus blev fristet i alt (kata panta), anvendes forholdsordet kata 
distributivt og alt (panta) betyder i hele Jesu liv. Med andre ord: Jesus levede 
som et virkeligt menneske, og han blev ligesom alle andre mennesker fristet 
hele tiden. I denne stadige kamp mellem godt og ondt mødte han så 
fristelser af ekstraordinær karakter, fordi hans rolle havde enestående 
betydningen i den store strid. 

• Se videre afsnittet om Jesu fristelser i Paul Birch, Så Stor en Frelse, fra 
Dansk Bogforlag, 1995, side 115-116. 

Kapitel 5: Oversigt 

Vers Indhold 

1-10 Teologisk argument. 

Som en fortsættelse af 4,14-16 gives der en beskrivelse 
af en ypperstepræsts kendetegn.  

Hovedtanke: 

1. For at være ypperstepræst må man 
a. Kunne føle med syndere. 
b. Være kaldet dertil og indsat af Gud. 

2. Jesus opfylder disse kriterier. 
a. Jesus blev kaldt ”ypperstepræst på 

Melkisedeks vis”. 
b. Betydningen heraf vender brevet tilbage 

til og uddyber specielt i  7,1-25. 
3. Jesus er i modsætning til ypperstepræster 

under den mosaiske lov præst for evigt og er 
gennem sit offer ophav til evig frelse. 

Beskrivelsen af en ypperstepræsts kendetegn 
danner en kiasme, en omvendt parallel: 

Ypperstepræsten i den mosaiske lov: 

• Indsat, valgt blandt mennesker (vers 1) 
o Solidarisk med folket: effektivitet, 

menneskelighed og offer (vers 2-3) 
▪ Kaldt af Gud (vers 4) 

Jesus, Guds Søn, som ypperstepræst: 
▪ Kaldt af Gud (vers 5-6) 

o Solidarisk med folket: offer, 
menneskelighed og effektivitet (vers 7-9) 

• Indsat af Gud (vers 10) 
 

Brug af Salmer: 

Ud over citatet fra Salme 2 om indsættelsen af 
Jesus som konge (vers 5, jf. 1,5) anvender 
Hebræerbrevet nu også i vers 6 og 10 Salme 
110, der omtaler Melkisedek. 
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11-14 Praktisk anvendelse og formaning. 

Med disse vers begynder brevet en længere praktisk 
formaning, der strækker sig til slutningen af kapitel 6, 
altså 6,20. 

Vers 11-14 udgør den første del af denne formaning og 
sammenligner tilhørerne / læserne med spædbørn, 
der endnu ikke kan tåle fast føde. 

Indramning 

Denne lange formaning er indrammet af 
henvisningen til Jesus som ”ypperstepræst på 
Melkisedeks vis” (5,10 og 6,20), et citat fra 
Salme 110. 

Vers Spørgsmål Svar 

5,7 Bad Jesus om at blive 
reddet ”fra døden” og 
derefter bønhørt? Men 
han døde jo! 

Vers 7 skildrer specifikt Jesu erfaring i Getsemane. Her bad han til sidst 
bønnen ”din vilje ske!” (Matt 26,36-39). Det er denne bøn, der bliver opfyldt. 
Jesus bliver i stand til at opfylde Faderens vilje og sejrer derved på 
paradoksal vis over selve døden. 

5,8 Hvordan kunne Jesus 
lære ”lydighed af det, 
han led”? Han havde da 
aldrig været ulydig! 

Som mennesker lærer vi ofte af vores ulydighed, vi lærer af vores fejl. Da 
Jesus imidlertid netop er ”uden synd” (Heb 4,15), er det ikke dette scenario, 
der i disse vers udspiller sig i beskrivelsen af Jesu jordiske liv.  

Den direkte henvisning er til den erfaring i Getsemane (vers 7), som gik forud 
for korset. Ved at være lydig i denne prøvelse blev han klar til at vinde sejren 
på korset. 

5,9 Hvad menes der med 
det mål, Jesus nåede? 

Jesus fuldendte sin offergerning og nåede dermed målet ved sin død på 
korset. Derved bragte han det offer, der for evigt sikrer de troende deres 
frelse. 

• Læg mærke til den samme tanke i 2,10. Det er på korset, Jesus fuldender 
sin offergerning, jf. Joh 19,30: ”Det er fuldbragt!”. 

Kapitel 6: Oversigt 

Vers Indhold 

1-12 Formaningen i disse vers er en direkte fortsættelse af 
5,11-14. Her blev de kristne sammenlignet med 
småbørn, der ikke endnu kan indtage fast føde, men 
kun mælk. 

Hovedtanke: 

1. Læserne bør allerede have lært 
grundprincipperne i den kristne lære.  
a. De har modtaget ”begynderundervisningen.” 

2. Hebræerbrevet ønsker, at de går videre med 
”den faste føde”.  
a. Her tænkes der i sammenhængen specifikt på 

undervisningen om Jesus som himmelsk 
ypperstepræst ”på Melkisedeks vis.” 

3. Læserne har erfaret evangeliets velsignelser 
og Helligåndens gave (jf. 2,3-4), men står i 
fare for helt at forkaste Kristus. 

4. Der er dog håb om, at ”det står bedre til” med 
dem; men de advares mod at blive ”sløve”. 

5. Gud har lovet en arv til de trofaste. 

 

 

 

 

Arven er et tema, der allerede er brugt adskillige 
gange i bogen og vil blive brugt igen: 

Indramning: 

Formaningen i 5,11-6,20 indeholder først en 
alvorlig advarsel (5,11-6,12), Denne advarsel er 
indrammet af begrebet sløvhed: 

• Om dette har vi meget at sige, men det 
er svært at forklare, da I er blevet sløve 
til at høre. (5,11). 

• Men vi ønsker, at hver eneste af jer til 
det sidste vil vise den samme iver efter 
den rigdom, som håbet rummer, så I 
ikke bliver sløve, men efterligner dem, 
som ved tro og tålmodighed arver det, 
som Gud har lovet. (6,12). 

Begynderundervisningen i vers 1-2 indeholder 
tre led med hver to aspekter. De var alle en 
fast bestanddel af undervisningen i den jødiske 
synagoge, og derfra har de kristne tænkeligt 
overtaget deres model for katekumen-
undervisning, altså oplæring af nye 
medlemmer. 

(1) Første led: omvendelse fra døde 
gerninger og tro på Gud, altså fra hedensk 
praksis or hedenske ritualer til 
monoteisme. 

• Man kan tage for givet, at disse emner 
er blevet undervist i lyset af den 
kristne forståelse af frelse. 
Hebræerbrevet selv har jo tydeligt talt 
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• Jesus er arving til alt (1,2). 

• De troende er medarvinger (2,9-10), fordi de 
tilhører hans familie som brødre (2,11-12; 
3,1). 

• De troende er nu arvinger til Guds løfte 
(6,17). 

• Allerede patriarkerne var ”medarvinger” til 
Guds løfte om et bedre fædreland (11,9.13-
14). 

om Jesus som Gud og menneske (kap. 
1-2). ”Undervisningen for voksne” 
(6,1) går videre med Jesu himmelske 
præstetjeneste. 

(2) Dåb og håndspålæggelse er begge 
handlinger knyttet direkte til indvielsen 
som troende (se spørgsmål til teksten 
nedenfor). 

(3) Dødes opstandelse og evig dom 
indeholder grundelementerne i læren om 
de sidste tider. 

13-20 Efter den meget alvorlige formaning i de foregående vers skifter tonen fra advarsel til løfte og håb. 

Hovedtanke: 

1. Guds oprindelige løfte til Abraham om et fædreland blev bekræftet af Gud ved en højtidelig ed. 
2. Disse to kendsgerninger, løftet og den ed, Gud svor, er garantien for, at Gud vil opfylde, hvad 

han har sagt. 
3. Vores håb er derfor sikkert, ”et anker for sjælen”. 
4. Dette håb rækker ”ind bag forhænget”, altså helt ind til himlens trone. 
5. Her er Jesus blevet indsat som vores ypperstepræst for evigt, ”på Melkisedeks vis.” 

a. Med dette sidste udtryk ledes læseren til den næste teologiske redegørelse, 
betydningen af, at Jesus er ”præst på Melkisedeks vis” – den begynder i 7,1. 

Vers Spørgsmål Svar 

6,2 I oversættelsen fra 1992 
siges der her ”dåb”, hvor 
den tidligere fra 1948 
sagde ”tvætninger”. 
Hvordan skal vi forstå 
det? 

Det græske ord, som er brugt, er ikke det normale ord for dåb, baptisma, 
men baptismos. Det er også i flertalsform. Disse fakta åbner for flere 
muligheder: 

1. Der tænkes simpelthen på, at der foregår flere dåbshandlinger, 
altså at en række mennesker over tid bliver døbt. Det er tanken bag 
DO1992. 

2. Der tænkes ikke primært på dåben, men på forholdet til de mange 
forskellige renselsesceremonier i datiden, som bl.a. det jødiske 
samfund praktiserede, deraf ”tvætninger” som i DO1948. 

6,2 I listen, som Heb 6,1-2 
giver over den kristne 
”begynderundervisning”, 
nævnes også 
”håndspålæggelse”. 
Hvad gik/går det 
trospunkt ud på? 

Som en del af deres indvielsen tii den kristne menighed lagde man 
hænderne på de nydøbte. Håndspålæggelsen fulgtes ofte, som attesteret i 
Apostlenes Gerninger (ApG 8,17; 19,6), af Helligåndens udgydelse, men blev 
under alle omstændigheder fastholdt som et symbol på, at de kristne nu af 
Ånden blev sendt ud som missionærer for Jesus, altså indviet til deres 
tjeneste til menighedens bedste. 

Mindre sandsynligt er det nok, at der her er tænkt på overførslen af 
myndighed ved håndspålæggelse. Herom taler Apostlenes Gerninger i to 
situationer: 

• Udsendelse af missionærer, Barnabas og Paulus (ApG 13,1-3). 
Udvælgelsen sker her gennem en profet, og indvielsen foretages af 
menigheden (via repræsentanter?). 

• Indsættelse af de syv ledere for missionen blandt og uddelingen af 
almisse til de græsktalende kristne (ApG 6,1-6). Her sker 
menighedens valg på apostlenes opfordring, og menigheden 
foretager håndspålæggelsen (den danske oversættelse strider her 
med græsk grammatik!), ligesom det i OT var repræsentanter for 
forsamlingen, der ved indvielsen (ordinationen) lagde deres hænder 
på levitterne (4 Mos 8,10). 

Dette må ikke forveksles med den senere katolske, latinske opfattelse af begrebet 
”ordination”, der historisk får en særlig betydning. Her tildeles præsteskabet ved 
ordinationen en speciel egenskab (character indelebilis), som gør dem i stand til at 
forvandle substansen af brødet og vinen til Jesu legeme og blod. Som resultat af 
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denne opfattelse skilles præsteskabet ud fra menigheden og skaber to grupper inden 
for kirken. Mod dette syn på ordination og præsteskab vendte reformatorerne sig 
skarpt. Heri ligger en afgørende forskel mellem protestantisk og katolsk kristendom. 

6,4-6 Betyder de meget hårde 
ord i dette vers, at 
mennesker, der en gang 
var kristne, ikke kan 
vindes tilbage igen? 

Når vi i dag rejser et sådant spørgsmål, tænker vi nok først og fremmest på 
mennesker, som er vokset op i menigheden, og som på et tidspunkt har 
tilhørt kirken, men nu er holdt op med at tage del i eller leve et kristent liv. 
Set på den baggrund synes teksten i Hebræerbrevet meget barsk. 

• Reformatoren Martin Luther brød sig slet ikke om teksten, men han levede 
også i et samfund, hvor alle blev opfattet som kristne, da de jo var blevet 
døbt ind i kirken som børn. 

Men det vil være ukorrekt at læse vores problemstilling ind i 
Hebræerbrevets tekst. I stedet bør man forstå den meget stærke advarsel ud 
fra bogens egen sammenhæng: 

1. Teksten taler ikke om bekendende kristne i almindelighed, sådan 
som vi let læser den. Teksten giver jo tværtimod en grundig 
karakteristik af de mennesker, for hvem ”ny omvendelse” er 
umulig: 

a. De har smagt den himmelske gave 
b. De har fået Helligånden 
c. De har smagt Guds gode ord og den himmelske verdens kræfter 
d. De korsfæster Guds søn igen og gør ham til spot 

2. Hebræerbrevets advarsler har allerede beskrevet mennesker med 
en sådan enestående erfaring og oplevelse af Guds mirakuløse 
virke, og formaning her skal læses i lyset af fx 2,1-4, som advarer 
læseren om at ”lade hånt om en frelse så stor”, en frelse, som er 
blevet 

a. forkyndt af Herren selv 
b. stadfæstet af apostlene 
c. bevidnet af Gud ved  

i. tegn og undere og mange slags mægtige gerning 
ii. og tildeling af Helligånden. 

3. Advarslen rettes til mennesker, der ligesom den generation, der 
blev befriet fra fangenskabet i Egypten, har oplevet Guds 
enestående mirakler. Denne generation svigtede Gud og nåede ikke 
ind til Guds hvile. 

a. Dette er jo netop hovedtanken bag advarslen i 3,7-4,2, at læserne 
ikke bør handle i vantro som israelitterne i ørkenen, som af den 
grund mistede en evige hvile. 

4. Den barske advarsel har også et pædagogisk formål som en del af 
bogens prædiken. Den vækker forsamlingen ved at beskrive en 
radikal situation, men gør det derefter klart, at 

a. Sådan står det dog ikke til med læserne (6,9) 
b. Vi har et urokkeligt håb i Jesus og hans tjeneste som 

ypperstepræst: han har givet os fuld adgang til Gud (6,19-20). 
c. Bevægelsen i teksten går altså fra den potentielt mest tragiske 

situation til det stærkest mulige, positive håb – som en del af en 
velovervejet prædiken! 

Kort kan man sige, at advarslen giver os et anvendt eksempel på det, som 
Jesus selv talte om, da han underviste om synd imod Helligånden (se Mark 
3,28-30). 

6,13 Kan man sværge ved (= 
aflægge ed til) sig selv? 

Som Hebræerbrevet selv gør det klart (se vers 16-17), er det naturligvis 
usædvanligt, at man sværger ved sig selv. Jesus har i diskussionen om sin 
identitet en fortsat strid med de jødiske ledere om sin ret til at sværge ved 
sig selv (Joh 5,31-32; 8,12-20). 
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Der er dog også andre tekster, hvor Gud sværger ved sig selv. Mest tydelig er 
5 Mos 32,40, hvor Gud siger: ”Jeg løfter min hånd mod himlen og 
sværger: Så sandt jeg lever for evigt.” En tilsvarende vending bruges i Dan 
12, når Mikael, det guddommelige væsen i de hvide linnedklæder, sværger 
ved ham, ”der lever evigt” og løfter begge hænder mod himlen. 

6,19 Hvilket forhæng er der 
her tale om? 

Der er i forskningens historie givet forskellige svar. De gammeltestamentlige 
tekster om helligdommens forskellige forhæng giver ikke noget éntydigt svar 
på spørgsmålet, da det græske ord for ”forhæng” (katapētasma) anvendes 
om alle helligdommens forhæng, både ved indgangen til forgården, til det 
Hellige og til det Allerhelligste. 

(1) Med henvisning til bl.a. den meget indflydelsesrige, samtidige 
jødiske tænker og skribent Filon følger nogle en såkaldt spirituel 
tolkning. Forhænget er her i generel forstand det, der adskiller os 
fra den himmelske verden, hvor Jesus er steget op, og hvor vi i 
åndelig forstand skal følge. Ordet refererer altså ikke i denne 
forståelse direkte til et bogstaveligt forhæng i templet. 

(2) En traditionel adventisttolkning, fx den danske teolog M.L. 
Andreasen, opfatter det som forhænget ind til den hellige afdeling. 
Ifølge dette syn var Jesus ikke endnu gået ind i det Allerhelligste. 

a. Diskussionen med modstandere som Albion Ballinger og 
Desmond Ford drejede sig i høj grad om netop dette punkt. Deres 
synspunkter var en reaktion på M.L. Andreasens. 

(3) Forhænget er forhænget til det Allerhelligste, og den himmelske 
forsoningsdag begyndte ved Jesu himmelfart. 

a. Dette var Desmond Fords synspunkt, og mange både kritiske og 
evangeliske forskere opfatter sprogbrugen her og andre steder i 
brevet som hentet fra Den Store Forsoningsdag. 

(4) Forhænget er forhænget ind til det Allerhelligste, til Guds trone; 
men der er ikke tale om begyndelsen på den himmelske 
forsoningsdag, men om indvielsen af den himmelske helligdom. 

a. Dette er i dag det almindelige synspunkt blandt SDA-teologer og 
eksegeter, fx Richard Davidson og Roy Gane. 

b. At den himmelske forsoningsdag eller dommens dag endnu ikke 
var begyndt, kan udledes af de mange tekster i Hebræerbrevet, 
der peger frem til den kommende dom, fx 1,13; 2,3; 3,6; 4,1 
(”skal vise sig”); 4,11; 9,23; 12,13.26-28. 

c. De referencer, Hebræerbrevet har til Den Store Forsoningsdag, er 
et udtryk for, at det offer, som Jesus én gang for alle (jf. 9,26) gav 
på Golgata, er en fuldt ud tilstrækkelig garanti for, at alle Guds 
løfter, symboliseret også i helligdomstjenesten, er i stand til at 
blive opfyldt. 
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Kapitel 7: Oversigt 

Vers Indhold 

1-10 Melkisedek 

• Identitet i Skriften (1-3) 

• I forhold til det levitiske præsteskab (4-
10) 

Hvad og hvordan? 
Når vi i vores tid læser en bog som 
Hebræerbrevet, er det godt at skelne 
mellem hvad og hvordan? 

• Hvad er det, forfatteren 
siger? Hvad er det teologiske 
hovedindhold? 

• Hvordan siger han det? 
o Altså hvordan han 

argumenterer for at 
overbevise datidens 
læsere. 

Hvordan det siges, kan overraske os, 
fordi man i datiden havde andre 
problemstillinger og argumenterede på 
en anden måde, end vi ville gøre i dag. 

Når Hebræerbrevet argumenterer ud 
fra Skriftens beskrivelse af Melkisedek, 
er det netop for at imødegå 
indvendinger, der var typiske for 
datidens jødedom. Og det gøres på en 
måde, som man i datiden ville finde 
acceptabel. 

11-28 Jesus – et bedre håb, en bedre pagt 

• Ifølge Skriften ”præst på Melkisedeks 
vis” (11-22) 
o Ikke på grund af afstamning 

• Et evigt præstedømme (23-28) 
o Han lever altid, han har 

overvundet døden 
o Han ofrede sig ”én gang for alle” 

på korset (27). 

 

 Kapitlets hovedtanke og grundargumentation: 

Påstand: 

• På grund af sit fuldkomne liv (vers 16.26) og sit fuldbragte offer (vers 27) er 
Jesus i stand til at være den ideelle ypperstepræst. 

• Han kan gennemføre alt, hvad Gud har lovet (vers 19). 

• Han giver et bedre håb (vers 19) og er garanten for en bedre pagt eller aftale 
(vers 22). 

Indvending: 

• Jesus kan ikke være præst; for han tilhører ikke Levis stamme (vers 13-14). 

Modargument: 

• Skriften vidner i Første Mosebog om en præst, nemlig Melkisedek, hvis 
slægtstavle var irrelevant for hans autoritet som præst (vers 3). 

o Dette var længe før etableringen af det levitiske præsteskab, og 
Melkisedek stod til og med som præst over levitterne, fordi han 
modtog tiende af Abraham, Levis stamfar (vers 1-2.4-10). 

• På et senere tidspunkt (vers 28), nemlig i Salmerne længe efter lovgivningen på 
Sinaj, profeterede Skriften om Messias, at han ville blive indsat som ”præst på 
Melkisedeks vis”, altså uden at tilhøre Levis slægt (vers 11-12.17). 

Udvidet påstand: 

• Jesus er altså forud profeteret som himmelsk ypperstepræst. 

• Han er til og med indsat ved en guddommelig ed; det blev levitterne ikke (vers 
21.28). 

• Han er uden synd og havde derfor ikke som de levitiske præster brug for dagligt 
og år for år at bringe ofringer for sig selv (vers 26-28). 

• Han lever altid og vil derfor altid være i stand til at hjælpe dem, som ”kommer 
til Gud ved ham” (vers 25). 

Vers Spørgsmål Svar 
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7,1 Hvad var Salem? Det mest sandsynlige er, at det er et ældre navn for 
Jerusalem, som på Melkisedeks tid var beboet af den 
folkegruppe, der kaldes jebusitterne. 

• Melkisedeks navn er sammensat af to hebraiske ord, der 
betyder henholdsvis konge, høvding (mælæk) og 
retfærdighed (tsædæq). 

• Navnet Salem er beslægtet med ordet shalom, fred, 
velstand, harmoni. Vi finder afledninger af dette ord i 
bibelske navne som Salomo, Absalom, Sulamit og Salome. 

7,3 Hvad menes der med, at 
Melkisedek var ”uden 
far, uden mor og uden 
stamtræ”, hverken har 
”begyndelse på sine 
dage eller afslutning på 
sit liv”? Var Melkisedek 
ikke et menneske? 

Hensigten er ikke at give en biografi over Melkisedek. 
Hebræerbrevets argument drejer sig om, hvad Skriften siger 
og ikke siger om ham. Det er den hellige skrift, som i Salme 
110 gør Melkisedek til ”et billede på Guds Søn” (vers 3), og 
argumentet går på, at Bibelen selv intet siger om 
Melkisedeks ”stamtavle.” Altså er den ikke vigtig, og det er 
muligt at være præst for Gud uden. 

7,8 Hvordan kan det siges, 
at Melkisedek ”bliver i 
live”? Var han ikke 
”dødelig”? Var han 
guddommelig? 

Også her drejer argumentet sig om, hvad der er sagt om 
Melkisedek i Skriften, altså i Det Gamle Testamente. 

• I forhold til datidig jødedoms voldsomme spekulation om 
Melkisedek er Hebræerbrevets beskrivelse rent faktisk en 
nedtoning, og det giver ingen mening, hvis Hebræerbrevet 
skulle betragte Melkisedek som fx ”udødelig”. Det er kun 
Gud. 

7,16 Hvad betyder udtrykket 
”et uophørligt livs 
kraft”? 

Det græske tillægsord akatalypos betegner noget, der ikke 
kan opløses. Her betyder det primært, at Jesus har 
overvundet døden og lever evigt. Derfor er også hans 
præstedømme ”uforgængeligt” (vers 24). Sekundært 
forudsætter sejren over døden, at han havde levet et etisk 
uopløseligt, helhjertet liv. 

7,25 På hvilken måde går 
Jesus ”i forbøn”? 

Jesu tjeneste som forbeder, mellemmand eller formidler 
mellem Gud og mennesker (jf. 1 Tim 2,5) må ikke forstås, 
som om Jesus skal overtale Faderen til at elske menneskene. 
En sådan tanke strider direkte mod selve evangeliet, jf. Joh 
3,16. 

Men i forhold til det himmelske fuldkommenhedsideal ville vi 
som syndige mennesker være i en håbløs position, hvis vi 
ikke havde en fuldkommen repræsentant som garant. Vi står 
i ham som tilgivede syndere. 

Og for at hellige mennesket sender Faderen og Sønnen da 
Helligånden for at hjælpe det til at bede mere og mere som 
Jesus og derved i holdning og sindelag at komme mere og 
mere i overensstemmelse med ham, der selv bad bønnen 
”ske din vilje” (Matt 26,42). 

7,27 Hvad er betydningen af 
vendingen ”én gang for 
alle”? 

Det græske adverbium efapax bruges om noget, der finder 
sted kun en enkelt gang i modsætning til gentagne 
begivenheder. Det bruges specifikt om Jesu offer i Rom 6,10 
og senere i Hebræerbrevet i 9,12 og 10,10. 

• I Hebræerbrevet står udtrykket i tydelig modsætning til 
det faktum, at den gammeltestamentlige offertjeneste 
havde ofringer, der blev bragt i forbindelse med alle 
religiøse ceremonier og gentaget år efter år. Jesu offer 
blev bragt én gang på Golgata og er i stand til at opfylde 
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kravene for alle de begivenheder i både fortid, nutid og 
fremtid, som symbolerne i helligdommen peger på. 

Kapitel 8: Oversigt 

Vers Indhold  

 8,1 indleder et større afsnit, der slutter i 10,18.  

• Det er enestående for denne sektion i brevet, at det ikke indeholder 
opfordringer og formaninger. Det er dermed bogens længste 
sammenhængende teologiske udredning. 

• Hovedemnet er forholdet mellem Jesus som præst i den himmelske helligdom 
og den gamle pagts tjeneste. Diskussionen om Melkisedek er nu overstået. 

1-6 I disse vers bringes både en konklusion på de 
tidligere afsnit og en indledning til den 
sektion, der følger fra 8,1-10,18. 

Hovedargumentationen er klar og indeholder 
tre aspekter, (1) Jesu rolle som præst og (2) 
den helligdom, hvor han tjener, og (3) hans 
offer og den nye pagt. 

1. Jesus er ypperstepræst (vers 1) 
o Det kan han ikke være på jorden (vers 

4) 
o Altså må han være præst i himlen 

(vers 6) 
2. Den himmelske helligdom, hvor Jesus er 

præst, er den sande helligdom (vers 2) 
o Den jordiske helligdom er nemlig kun 

en skygge eller en kopi af den 
himmelske (vers 5) 

3. Jesus har bragt det nødvendige offer til at 
etablere en bedre pagt (vers 3 og 6) 
o Jf. 2,10.14-15; 5,7-10; 7,27 

Vers 1-6 er indrammet af ordet 
”tjeneste” i vers 2 og 6 – på græsk 
to nært beslægtede ord, leitourgos 
og leitourgias. 

Afsnittets centrale betydning 
understreges ved 

• Brugen af ”vi” i vers 1 (se 
spørgsmål og svar nedenfor) 

• Udtrykket ”men nu” i vers 6: 
”Men nu har Kristus . . .” 

 

Baggrunden for, at Jesus kan være 
præst, er allerede udførligt 
beskrevet i de foregående kapitler. 
I de følgende belyses denne 
indlednings andre to aspekter: 

• Helligdommen (9,1-10) 

• Offeret – Jesu blod (9,11-
10,18) 

7-13 Dette afsnit bygger på, hvad der netop er sagt 
om Jesu offer og de løfter, som nu kan 
virkeliggøres. Afsnittet giver en begrundelse 
fra Skriften for nødvendigheden af en ny pagt. 
Argumentationen er følgende: 

• Den første pagt havde 
begrænsninger, og der er brug for en 
ny. 

• I den nye pagt kan loven skrives i 
menneskers indre. 

• Den nye pagt kan nemlig give 
tilgivelse for synd, i sammenhængen 
underforstået på grund af Jesu offer 
”én gang for alle” (jf. 7,27; 8,3). 

• Derfor er den gamle pagts helligdom 
og tjeneste nu forældet. 

Citatet fra Jeremias 31,31-34 i vers 
8-12 er Det Nye Testamentes 
længste sammenhængende citat 
fra Det Gamle Testamente. 

Dette citat bekræfter det, vi kan se 
af brugen af Det Gamle 
Testamente i øvrigt i bogen. For 
Hebræerbrevets læsere er Skriften, 
dvs. Det Gamle Testamente, en 
afgørende autoritet, og det er 
nødvendigt at begrunde de 
teologiske påstande med tekster 
derfra for at overbevise dem. 

Vers Spørgsmål Svar 

8,1 Hvorfor siger 
forfatteren pludselig 
”vi”? Hvem er ”vi”? 

Når Hebræerbrevet her anvender det personlige stedord, var 
det i samtidens retorik en litterær teknik (den kaldes med et 
græsk ord for deixis. Herved angives, at et væsentligt, nyt 
afsnit begynder. 
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”Vi” bruges altså for at inddrage læserne, som sammen med 
forfatteren kan konkludere, at ”vi har en sådan 
ypperstepræst på højre side af den Højestes trone i himlen.” 

8,1 Hvad betyder det, at 
Gud kaldes for ”den 
Højeste”? 

Betegnelsen gengiver et af Det Gamle Testamentes mest 
almindelige navne for Gud, El ’Eljon, ”Gud den Højeste”, som 
i fx fortællingen om Melkisedek, som er præst for ”Gud den 
Højeste”, se 1 Mos 14,18-22. Det er i særlig grad brugt i 
poetiske tekster, fx 5 Mos 32,18; 33,12; 1 Sam 2,10; 2 Sam 
22,14; 23,1; Sl 9,3; 18,14 m.fl. 

8,5 Hvad menes der med, at 
den jordiske helligdom 
er ”en efterligning eller 
en skygge af den 
himmelske”? 

Hebræerbrevet understreger meget stærkt den nøje 
forbindelse mellem den himmelske og den jordiske helligdom 
ved at anvende hele tre græske ord til at beskrive forholdet: 

1. ”Efterligning” (græsk hypodeigma) er et ord for en 
model, et eksempel til efterfølgelse som fx Joh 
13,15, hvor Jesus i fodvaskningen gav disciplene et 
”forbillede”. 

2. ”Skygge” (græsk skia) har den bogstavelige 
betydning ”skygge” i fx Mark 4,32 og anvendes i Kol 
2,17 i overført betydning om den jordiske 
helligdoms ceremonier, der afspejler eller er ”en 
skygge” af det, der skulle komme med den 
himmelske helligdom. 

3. ”Forbillede” (græsk typos) betegner som i Stefanus’ 
tale i ApG 7,44 en miniature-model og er en del af 
det direkte citat fra 2 Mos 25,40, hvor Gud bad 
Moses om at bygge tabernaklet, så det tydeligt 
gengav, hvad Moses blev vist, altså den himmelske 
helligdom.  

a. På hebraisk bruges ordet tabnit fra verbet banah 
(at bygge), et ord for netop en sådan 
bygningsmodel. 

8,7-8 Er det ”hvad” eller 
”hvem”, som bliver 
dadlet? 

Hvis den gamle pagt 
ikke var god nok, 
hvorfor oprettede Gud 
den så? 

Disse spørgsmål sætter fokus på selve formålet med den 
gamle pagt. Den første observation af udtrykkene i vers 7 og 
8 er, at både ”pagten” og israelitterne er under kritik; de 
”dadles” begge. Hvorfor? 

Ofringerne i den gamle pagt var ikke i stand til at rense for 
synd og bringe tilgivelse. Derfor er der grund til at ”dadle” 
den. Men der er også grund til at ”dadle” israelitterne, hvis 
hjerter ikke var blevet omskårede og fornyede, og som derfor 
ikke kendte og adlød Gud. 

Hvorfor oprettede Gud så en pagt, der ikke kunne føre til 
målet? Svaret på det spørgsmål er allerede givet med de 
foregående vers. Ofringerne og tjenesten i den jordiske 
helligdom var nemlig fra deres oprindelse tænkt netop som 
en kopi eller skygge. Som sådan var pagten enestående og 
god. 

• Ofringerne pegede alle som en skygge frem til Jesu offer 
på korset. Dertil var ofringerne gode; men i det øjeblik de 
kom til at erstatte Jesu offer, var de en hindring. 

• Helligdommens ceremonier som helhed var effektive og 
gode som skygge af den himmelske virkelighed, tjenesten i 
”det sande Åbenbaringstelt” (vers 2). Hvis de blev 
betragtet som virkeligheden selv, ville de derimod ikke 
tjene Guds hensigt. 
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8,13 Hvad menes der her 
med ”forældet”? 

Den gamle tjenestes ”alderdom” bruges her for at 
understrege, at den er blevet erstattet den nye eller unge 
pagt. 

Sammenligningen gør det tydeligt, at modsætningen i disse 
kapitler er mellem helligdomstjenesten i Det Gamle 
Testamente og den himmelske helligdomstjeneste, der er 
baseret på Jesu offer og blev indviet ved hans himmelfart. 

• Ballinger hævdede, at modsætningen i Hebræerbrevet 
står mellem tjenesten i Det Hellige og tjenesten i Det 
Allerhelligste. Han blev senere delvist støttet af Desmond 
Ford.  

• Ifølge denne teori svarede helligdommen under den 
gamle pagt til tjenesten i den himmelske helligdoms 
Hellige afdeling. Ved Jesu himmelfart begyndte derfor 
Jesus sin tjeneste i Det Allerhelligste, hvor den store 
forsoningsdag også dermed begyndte. 
o Ballinger mente, at Melkisedek og englene var 

præster i Det Hellige den himmelske helligdom før 
korset! 

• Men det er jo ikke tjenesten i Det Hellige i himlens 
helligdom, som er blevet forældet. Tværtimod er det 
netop en af de afgørende pointer i Hebræerbrevet, at 
denne tjeneste i den himmelske helligdom nu kan indvies 
af en bedre præst, nemlig Jesus. Han er vores ”forbeder”, 
altså den, der går i forbøn for os (7,25). Denne funktion 
hører netop til tjenesten i Det Hellige, illustreret ved 
røgelsesalteret. De øvrige grundelementer af tjenesten i 
Det Hellige fungerer jo også i den kristne tidsalder: Guds 
folk nyder stadig hans omsorg, symboliseret ved 
skuebrødet, og Helligånden er udsendt for og taler for at 
lede folket til Jesus (jf. 2,4; 3,7 m.m.), illustreret ved den 
syvarmede lysestage. 

• To andre afgørende argumenter skal fremhæves imod 
denne teori. 
o Fra et juridisk synspunkt er det helt utænkeligt, at 

den himmelske helligdom kunne indvies, før Jesu 
offer var bragt. Korset er den himmelske 
helligdomstjenestes fundament. Retfærdiggørelsen af 
Abraham og andre personer før korset fandt sted på 
forskud, betinget af dette ene offer. 

o Også ifølge Hebræerbrevet er dommen og dermed 
den store forsoningsdag endnu fremtid, se fx tekster 
som 2,3; 4,11-13; 12,22-29, jf. Rom 14,10; 2 Kor 5,10. 
Hvis ikke, ville bogens mange stærke formaninger 
ikke give nogen mening. 

Kapitel 9: Oversigt 

Vers Indhold 

1-10 Dette kapitel er en del af det større afsnit fra 8,1-10,18, hvor Jesu tjeneste i den 
himmelske helligdom begrundes og uddybes. Baggrunden for disse vers er altså 
følgende: 

1. Jesus er præst ved en himmelske helligdom (8,1-6) 
a. Den jordiske var kun en kopi eller en skygge 

2. Den første pagt med dens helligdom er derfor forældet (8,7-13) 
a. Kun den nye pagt ved Jesu blod er i stand til at bringe tilgivelse 

Hovedtanken i 9,1-10 bygger videre på disse tanker: 
1. Indretningen af den jordiske helligdom beskrives 
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a. Underforstået: da denne var en skygge eller kopi af det 
himmelske, er der en analogi imellem dem 

2. Præstetjenesten i den jordiske helligdom var med dens gentagne ofringer 
ikke i stand til at bringe tilgivelse 

a. Gentaget dag for dag i den Hellige afdeling og år for år i det 
Allerhelligste 

3. Altså gjaldt ceremonierne i den jordiske helligdom kun ”indtil tiden for den 
rette ordning” (9,10), altså indtil den himmelske tjeneste blev indviet.  

I det efterfølgende beskrives derfor denne indvielse mere udførligt sammen med 
grundlaget for den himmelske helligdomstjeneste. 

Tre 
ekstra perspektiver 

Der kan rejses mange overordnede spørgsmål til denne vanskelige tekst. 
Herunder belyses tre af dem, før nogle af de specifikke spørgsmål til teksterne 
behandles. 

I. Gentaget eller ”én gang for alle”? 

Et nøgleudtryk i disse kapitler er vendingen ”én gang for alle”, brugt om 
1. Jesu offer på korset (7,27), 
2. Indvielsen af den himmelske helligdom (9,12), 
3. offeret og offerets effekt (9,26). 

Den afgørende modsætning til den gamle pagts offertjeneste er altså, at Jesu offer er 
tilstrækkeligt, og at det ikke behøver at blive gentaget. 

• De daglige og årlige gentagelser af ofringer under den gamle pagt viser, at 
de ikke kunne give adgang til Gud eller føre til målet, tilgivelse af synd. 

 
II. Den store forsoningsdag eller mere? 

Et af de store spørgsmål i dette afsnit drejer som henvisningerne til den store 
forsoningsdag. Indebærer de, at den typologiske forsoningsdag begyndte ved Jesu 
himmelfart? 

Svaret derpå er klart nej! Der tales nemlig ikke udelukkende om denne ceremonielle fest, 
men om hele helligdomstjenesten: 

• Tjenesten i det Hellige omtales (9,6), 

• ”Folkets uvidenhedssynder” er næppe i fokus på forsoningsdagen (9,7) se 
kommentar til teksten herunder, 

• Afgørende elementer fra forsoningsdagen er ikke omtalt, og den for festen 
typiske sjælekval er afløst af jubel- og feststemning, 

• På forsoningsdagen blev offerblodet stænket (3 Mos 16,14 m.fl.), ikke 
frembåret (Heb 9,7), 

• Når Hebræerbrevet taler om, at blodet stænkes i helligdommen, drejer det 
sig ikke om forsoningsdagen, men indvielsen af tjenesten (9,15-23), 

• Bestænkningen med ”asken af en ung ko” (9,13) er et renselsesritual (4 
Mos 19,17-19), som ingenting har at gøre med forsoningsdagen, 

• I de følgende afsnit i Heb 9,15-23 beskrives Jesu offerblod på en måde, der 
blander udtryk fra forsoningsdagen (3 Mos 16) med andre renselsesritualer 
(som 4 Mos 19,17-19), præsternes ordination (3 Mos 8) og ikke mindst 
indvielsen af tabernakeltjenesten (2 Mos 24), 

• Når 9,10 derfor omtaler rituelle regler for mad og drikke og diverse 
renselsesceremonier, er det tydeligt, at hele helligdomstjenesten er 
indbefattet. 

Konklusionen er, at Hebræerbrevet lægger vægt på, at Jesu blod giver fuld adgang til Gud 
og derfor kan indvi en ny pagt til erstatning af den gamle, hvor ofringerne hele tiden skulle 
gentages. Jesu offer på Golgata er fuldt ud i stand til at gennemføre alt det, som den gamle 
pagts tjeneste symboliserede, den store forsoningsdag iberegnet. Forsoningsdagen bliver 
så særlig fremhævet, fordi den er denne tjenestes klimaks. 

III. Spørgsmålet drejer sig om adgang til Gud! 

En af Hebræerbrevets hovedpointer er, at Jesus offerblod i modsætning til den gamle 
pagts ofringer giver den troende adgang til Gud. Læg mærke til følgende udtryk, som 
understreger denne tanke: 
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Om Jesu indtog i den himmelske verden ved sin himmelfart. 

• Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden, siger han: 
      Alle Guds engle skal kaste sig ned for ham (1,6). 

• Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, 
Guds søn (4,14). 

• Det håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag 
forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os . . . (6,19-20). 

Den troende skal følge Jesus ind til Guds hvile og i dag i tro ved Jesu blod gå ind i 
helligdommen og træde frem for Guds trone. 

• Lad os altså være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at være kommet for sent, da 
løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt (4,1). 

• Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på 
grund af en tilsvarende ulydighed (4,11). 

• Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få 
barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid (4,16). 

• Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den 
nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit 
jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor 
træde frem med oprigtigt hjerte . . . (10,19-22). 

 11-28 

 

Kristi offertjeneste – Jesu blod er effektivt 

Hovedtanken i denne sektion er at understrege, at Jesus som ypperstepræst 
i den himmelske helligdom med sit blod er i stand til at gennemføre alt 
det, som den gamle pagts helligdom ikke formåede. 

I. Jesus er præst for ”de goder, der nu er blevet til” (11-14) 
a. Han er ofret og hans blod bragt ind i helligdommen ”én gang for alle” (12) 
b. I modsætning til den gamle pagts ritualer kan hans blod ikke blot bringe 

ceremoniel renselse, men rense samvittigheden og bringe tilgivelse. 
II. Jesus kan med sit blod oprette en ny pagt. (15-22) 
III. Jesu blod kan gennemføre alle Guds løfter om renselse, fra først til sidst (23-

28) 
a. Fra indvielse til forsoningsdag 
b. Fra Jesu offer på korset til hans genkomst (26 og 28) 
c. Fra vores død til den endelige dom (vers 27). 

Vers Spørgsmål Svar 

9,4 Hebræerbrevet 
placerer røgelsesalteret 
i det Allerhelligste? 
Men hørte det ikke til 
det Hellige? 

Der er ingen tvivl om, at røgelsesalteret i tabernaklet 
befandt sig i det Hellige (se 2 Mos 30,1-6). Der er givet tre 
mulige forklaringer på det problem, dette vers rejser: 

1. Forfatteren husker eller skriver simpelthen 
forkert 

2. Der er ikke tænkt på røgelsesalteret, men på det 
røgelseskar, som på den store forsoningsdag 
blev bragt ind i det Allerhelligste (3 Mos 16,12-
13. Det græske ord thymiastērion kan 
oversættes på denne måde. 

3. Angivelsen af lokaliteten er anderledes her end 
for de elementer, der ifølge vers 3 befandt sig i 
det Hellige. Nogle forskere mener med 
henvisning til denne kendsgerning, at meningen 
er, at røgelsen fra alteret i en forstand hørte til 
det Allerhelligste, fordi røgen nåede helt ind til 
Guds trone. 

9,7 Hvad menes der med 
”uvidenhedssynder”? 

Især for de fortolkere, der mener, at Hebræerbrevet her 
ensidigt henviser til forsoningsdagen, skaber udtrykket 
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Og blev der sonet for 
sådanne synder på den 
store forsoningsdag? 

oversat med ”uvidenhedssynder” problemer. Hvis man 
tænker på uforsætlige synder, er de jo ikke i fokus på 
forsoningsdagen. 

Man må dog huske, jf. det andet af de tre perspektiver 
omtalt ovenfor, at brevet ikke taler kun om 
forsoningsdagen, men har hele det gammeltestamentlige 
ceremonielle system for øje. 

Når det er sagt, er ”uvidenhedssynder” næppe identisk 
med begrebet ”uforsætlige synder”, som er omtalt i 3 
Mos 4,1-5,19, jf. 4 Mos 16,25-26). I den oldgræske 
oversættelse af GT (LXX), kaldes en ”uforsætlig synd” for 
akousiōs, en ”uvidenhedsynd” for agnoēma. De er ikke 
det samme. 

• I LXX er agnoēma, uvidenhedssynd, i adskillige 
tilfælde brugt næsten parallelt med det normale 
græske ord for synd, hamartia, fx i Judith 5,20; Sir 
23,2; Tob 3,3 og 1 Makk 13,39. 

Der er to mulige forklaringer på, hvad 
”uvidenhedssynder” i Heb 9,7 henviser til. 

1. Udtrykket er ceremonielt og henviser til de fejl, 
der blev begået i proceduren og ritualerne, fordi 
man ikke kendte dem godt nok, men hvor man 
altså ikke havde til hensigt at være ulydig imod 
Guds ceremonilov. 

2. Udtrykket skal forstås på baggrund af den 
hebraiske tanke bag begrebet ”kendskab”. Det 
dækker synder, som begås, fordi man ikke 
kender Herren og hans veje, altså ikke har en 
personlig tro på og erfaring med Gud. 

a. Læg mærke til, at Hebræerbrevet allerede 
tidligere har forbundet denne type 
uvidenhed med synd og frafald ved at 
citere fra Salme 95’s beskrivelse af den 
fordærvede ørkengeneration: ”De farer 
altid vild i deres hjerte, og de kender ikke 
mine veje” (Heb 3,10, jf. Sl 95,10). Den 
sidste sætning kan også oversættes med 
”og de er uvidende om mine veje.”  

b. I Hebræerbrevets sammenhæng kan 
synder begået i uvidenhed eller uden at 
kende Herren altså betegne 
ørkengenerationens vantro. 

9,8 Hvad menes der her 
med sætningens første 
ord: ”Derved . . .”? 

På hvilken måde giver 
Helligånden til kende? 

Forfatteren taler ikke om en esoterisk viden, som han har 
fra Helligånden. Helligånden har talt gennem Skriften og 
gør det stadig (jf. 3,7; 4,7). 

Med andre viser ”derved” tilbage til den beskrivelse af 
helligdomstjenesten under den gamle pagt, som 
Helligånden har givet, og som den første del af kapitlet i 
vers 1-7 har forklaret. 

Det er her forklaret, at ofringerne og tjenesten under den 
gamle pagt blev gentaget og gentaget, dag for dag og år 
for år. Det viser altså, at systemet ikke kunne give 
syndere tilgivelse, rense deres samvittighed og føre dem 
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til målet, deres sjæles frelse og borgerskab i Guds evige 
rige. 

9,8 Hvad er det egentlig, 
Helligånden ”giver til 
kende”? Altså, hvad 
betyder sætningen i 
dette vers? 

De forskellige autoriserede oversættelser til dansk og 
norsk afviger fra hinanden og giver os faktisk tre 
forskellige muligheder, når de forklarer, hvad Helligånden 
giver til kende i Heb 9,8: 

• ”at vejen til det Allerhelligste endnu ikke er 
åbnet, så længe det forreste rum består.” DO af 
1992. 

• ”at vejen til helligdommen endnu ikke er blevet 
fri, så længe det forreste rum endnu er der. ” DO 
af 1931. 

o Den norske oversættelse af 2021 svarer 
hertil. 

• ”at veien til helligdommen ennå ikke er blitt 
åpenbart så lenge det forreste telt ennå står.” 
Norsk oversættelse af 1988. 

Udfordringen er oversættelsen af to udtryk i verset: 

1. Det græske udtryk ta hagia (flertal af hagios) er 
oversat med henholdsvis ”Det Allerhelligste” og 
”helligdommen”, her underforstået ”den himmelske 
helligdom.” 
a. Det står forholdsvist klart, at ta hagia i 

Hebræerbrevet er en betegnelse for 
helligdommen som sådan, og at det ligesom i 
8,2, 9,12 og 10,19 bruges om den himmelske 
helligdom i sin helhed.  

i. Det er netop sådan, udtrykket defineres, når 
hele emnet introduceres i 8,1-2. Der er 
ingen grund til at tro, at det her skulle have 
en anden mening. 

b. I overensstemmelse med anvendelsen af i LXX 
bruger Hebræerbrevet ikke det bestemte 
kendeord (her nævnt som ta foran hagia), når 
der henvises til en af afdelingerne i 
helligdommen. 

c. Med andre ord er ”helligdommen” den bedste 
oversættelse, i overensstemmelse med 
DO1931 og de norske oversættelser. 

2. Udtrykket oversat med ”forreste rum/telt” er på 
græsk ē prōtē skēnē. Det er sammensat af et 
navneord, der betyder ”telt, tabernakel”(skēnē) og 
et tal, et tillægsord, der kan betyde både ”det 
forreste” og ”det første” (prōtē). 
a. Der må altså her foretages et valg mellem to 

muligheder: ”det forreste telt” eller ”det første 
telt.” 

b. Valget kompliceres af, at vendingerne ”det 
forreste rum/telt” og ”det andet rum/telt” i 
det foregående har været anvendt om de to 
afdelinger i ørkenens tabernakel (9,2 og 6-7). 

c. Tænker Hebræerbrevet her i vers 8 på den 
forreste afdeling, altså det Hellige i den jødiske 
tempeltjeneste? Eller tænker han på det første 
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tabernakel i betydningen hele den jødiske 
tempeltjeneste? 

d. Svaret er lettere at finde, hvis man spørger sig 
selv, hvad der evt. står i vejen for adgangen til 
den himmelske helligdom, eller sagt med DO’s 
ord, hvad kan, når det består, altså er i 
virksomhed, betyde, at der ikke er fri adgang til 
Gud i himlen? 

i. Er det kun tjenesten i den hellige 
afdeling i det jødiske tempel? Altså 
således, at man stadig udfører 
ritualerne i det Allerhelligste i 
Jerusalem? 

ii. Eller drejer det sig om hele det jødiske 
tabernakel eller tempeltjeneste i 
Jerusalem? 

iii. Det vil være meget mærkeligt, hvis 
påstanden er, at hvis kun tjenesten i 
det Hellige i templet i Jerusalem er sat 
ud af kraft, og tjenesten i det 
Allerhelligste i den jødiske 
tempeltjeneste fortsætter og altså 
stadig består. 

e. Konklusionen er derfor, at der henvises til hele 
den jødiske tjeneste, og at sætningen bedst 
kan oversættes på følgende måde: ”Derved 
giver Helligånden til kende, at vejen til den 
himmelske helligdom ikke er fri, så længe 
tjenesten i det første telt består.” 

9,9 Hvad menes med 
sætningen: ”Dette er et 
billede på den 
nuværende tid?” Hvad 
henviser ”dette” til, 
hvordan er det ”et 
billede”, og hvad er 
”den nuværende tid”? 

Med udtrykket ”den nuværende tid” tænkes der på 
tjenesten i det jødiske tempel. Gaverne og ofringerne var 
ude af stand til at rense samvittigheden. De kunne ikke 
bringe tilgivelse. De kunne ikke føre dem, der tilbad, til 
målet. De gav ikke adgang til Gud. 

”Dette” er en henvisning til, at man i den jødiske 
helligdom til stadighed bragte nye ofringer, dagligt og år 
for år, og at man til år efter år måtte gå fra den ene 
afdeling til den anden. Derved bliver tjenesten et billede 
på (eller en lignelse, parabolē, om), at der må noget helt 
andet til. Man må gå videre, fra jorden ind til den 
himmelske helligdom sammen med Jesus. 

9,10 Hvad menes der med 
udtrykket ”gyldige indtil 
tiden for den rigtige 
ordning”? 

Forfatteren opsummerer med dette vers alle ritualerne i 
den gamle pagts helligdom og tjeneste. Deres funktion 
var at pege frem til virkeligheden, altså til Jesu offer og 
hans tjeneste som ypperstepræst i den himmelske 
helligdom. Derfor er ofringerne og festerne fra Det Gamle 
Testamentes tabernakel og tempel ikke længere 
”gyldige.” ”Den rigtige ordning” er kommet med Jesus, 
offeret på Golgata og præsten i det virkelige tempel, 
helligdommen i himlen. 

9,12 Taler dette vers her om 
specifikt om ”Det 
Allerhelligste” i himlen 

Som nævnt i spørgsmålet til vers 8 i dette kapitel, bruger 
forfatteren det bestemte kendeord ta foran hagia, når 
han taler om helligdommen som et hele. Når han 
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eller om helligdommen 
som sådan? 

specifikt tænker på afdelingen, som kaldet ”Det 
Allerhelligste”, bruger han ikke kendeordet. 

Da kendeordet er anvendt her i 9,12, er svaret altså, at 
der tænkes på den himmelske helligdom som sådan, ikke 
specifikt på Det Allerhelligste og de ritualer, der fandt 
sted i den afdeling.  

• Også her er de norske samt den autoriserede danske 
oversættelse fra 1931 mere korrekt end DO1992. 

9,17 Hvorfor bruges ordet 
”testamente” på denne 
måde? 

Hebræerbrevet spiller på en dobbeltbetydning af det 
græske ord diathēkē, som kan betyde betyde både ”pagt” 
og ”testamente”.  

Vi kan få del i Guds evige pagt, fordi Jesus er død, og vi 
kan blive arvinger. 

• Det latinske ord testamentum, som vi bruger som 
betegnelse for fx Det Gamle og Det Nye Testamente, 
har samme dobbeltbetydning. 

9,23 Har himlen behov for 
renselse? 

Mange læsere studser, når dette vers siger, at ”de 
himmelske ting må renses”. Er der da synd i himlen? 

Her skal man huske, at sprogbrugen er ceremoniel. 
Ceremonierne peger på virkeligheden, men er ikke 
identisk med den. Synd må ikke forstås som en genstand, 
man kan fragte frem og tilbage; her er ceremonierne en 
visuel illustration, men ikke selve virkeligheden. 

Hvornår kan Skriften tale om, at der er renselse for synd i 
helligdommen? Det sker dels ved indvielsen af 
helligdommen, dels ved afslutningen, altså dommens 
dag, også kaldt Den Store Forsoningsdag.  

På hvilken måde kan Skriften så tale om ”renselse” af 
himlen for synd? Den teologiske tanke bag denne 
sprogbrug er, at Gud ved at tilgive i en vis forstand har 
taget ansvaret for synden på sig. På trods af synden 
accepterer Gud, at syndere kan leve i hans nærhed. Det 
kan han på grund af Jesu blod. For at kunne tilgive er 
Jesus død på korset. Der er bragt soning.  

”Renselsen” af den himmelske helligdom ved indvielsen 
giver altså Jesus retten til at tilgive, forvalte de troendes 
bønner og fylde vores liv med Helligåndens kærlighed, 
glæde og fred. 

”Renselsen” på dommens dag retfærdiggør i en vis 
forstand også Gud over for universet. De anklager, der er 
bragt mod ham, fordi han har accepteret tilgivede 
syndere som borgere i sit rige, vil blive afvist. 

9,26 Hvad betyder ”tidernes 
ende” i dette vers? 

Med udtrykket ”tidernes ende” er der her tænkt på Jesu 
første komme, som er historiens store klimaks. Det 
fremgår klart af sætningen i sin helhed: Jesus er ”trådt 
frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette 
synden ved sit offer.” Der tales om Jesu død på Golgata. 

Der menes altså ikke verdens ende og Jesu genkomst, 
men den afgørende begivenhed i historien, som også 
profetisk var forudsagt af bl.a. Daniel i en tidsprofeti (se 
Dan 9,24-27). 

Kapitel 10: Oversigt 
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Vers Indhold 

1-18 Disse vers er den sidste del af det større 
teologiske afsnit, der begynder i 7,1. De giver 
læserne et resumé af Jesu offers betydning: 

1. Den gamle pagts helligdom var kun 
en skygge af den himmelske 
virkelighed. I den gamle pagts 
ceremonier var gentagne ofringer 
nødvendige år efter år, fordi ofringer 
af dyreblod ikke er i stand til at rense 
for synd (vers 1-5). 

2. Jesus er derimod ofret ”én gang for 
alle” og er trådt ind i menneskers 
verden for at erstatte de mange, 
gentagne ofre med det ene offer på 
Golgata (vers 6-10). 

3. Dette ene offer træder i stedet for 
samtlige ofringer i den gamle pagts 
tjeneste, fordi det er i stand til at 
hellige de troende, skrive loven i 
deres hjerter og bringe tilgivelse (11-
18). 

Alle ofringer under den gamle pagt 
var en skygge af det ene offer, som 
Jesus bragte på korset. 

• Dette er sandt for daglige 
ofringer såvel som for ofringer i 
forbindelse med feståret. 

• Påskens begivenheder pegede 
profetisk frem til Jesu død på 
Golgata; ugefesten/pinsen var 
et forbillede på oprettelsen af 
kirken på Pinsefestens dag; 
forsoningsdagen svarede til 
dommens dag. 

• Ligegyldigt hvornår i historien 
disse begivenheder har fundet 
eller finder sted, peger de 
ofringer, som blev bragt under 
disse fester, på Jesu offer alene. 

19-39 Med dette afsnit vender brevet tilbage til formaninger efter den teologiske 
redegørelse i 7,1-10,18 om Jesus som ypperstepræst og offer. Formaningen er først 
generel, dernæst kommer en stærk advarsel, og som ved tidligere sådanne advarsler 
vender forfatteren tilbage til opmuntring og håb. 

• Afsnittet indrammes af opfordringen til frimodighed (10,19 og 36) 

1. Generel opfordring (19-25) 
a. Lad os træde frem med 

oprigtigt hjerte 
b. Lad os holde fast 

2. Advarsel (26-31) 
a. Træd ikke Guds søn under 

fod 
b. Der kommer en dom 

3. Personlig appel (32-39) 
a. Hold med glæde fast ved 

jeres første kærlighed 
b. Vær udholdende og lev i tro: 

han kommer snart. 

 

• Opfordringen minder om 
appellerne i 3,1.6; 4,14-16. 

• Som tidligere advarsler må 
denne advarsel ses i lyset af 
ørkengenerationens nej til Gud 
på trods oplevelsen af Guds 
mirakuløse indgriben, smlg. 2,1-
4; 3,13-14 og 6,4-8. 

 

Vers Spørgsmål Svar 

2 Hvad betyder det her 
ikke ”at være sig nogen 
synd bevidst”? 

Hebræerbrevet bruger her en retorisk metode, som 
kunne kaldes “i-modsætning-til-virkeligheden.” Pointen 
er altså i en vis forstand det modsatte. Ofringerne under 
den gamle pagt gjorde kun de tilbedende endnu mere 
bevidste om deres skyld og synd. Gentagelserne viste 
dem nemlig, at de rituelle ofringer af dyr ikke gav 
tilgivelse, og for hver gang man ofrede, ville dette faktum 
stå endnu mere klart. 

25 Hvad menes der med, 
at man ikke skal ”svigte 

Allerførst er der ingen grund til at antage, at advarslen 
drejer sig om at svigte sin egen forsamling til fordel for en 
anden, altså fx at gå i den jødiske synagoge eller, overført 
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sin egen menigheds-
forsamling”? 

til vores tid, at blive besøge en moské eller en anden 
kristen menighed. 

Hebræerbrevet opfordrer altså til, at man ikke svigter, 
men i stedet støtter sine kristne trosfæller, med hvem 
man er forbundet i ”en festforsamling og en menighed af 
førstefødte, som er indskrevet i himlene” (Heb 12,23). 

26 Hvad betyder det ”at 
synde med vilje”? Går 
jeg fortabt, hvis jeg har 
begået bare en enkelt 
synd ”med vilje”? 

Til det sidste spørgsmål er svaret et klart nej. Når der her 
tales om ”at synde”, bruges den græske præsensform. 
Den angiver, som i fx 1 Joh 3,6, at der syndes fortsat, 
kontinuerligt. Når man gør det ”med vilje”, er der tale om 
en velovervejet og planlagt kurs i oprør mod Gud, ikke 
om enkelthandlinger.  

30 Er Gud hævngerrig? Hebræerbrevet taler ofte om den kommende dom, jf. 
1,13; 2,3; 4,12; 9,27-28; 12,23. Når Bibelen taler om Gud 
som den, der alene har retten til at hævne, hænger det 
kulturelt sammen med den sociale baggrund. Her var 
lovgivningen ofte beregnet på at modvirke en tradition 
for ”blodhævn”, hvor mennesker inden for en familie, 
klan eller stamme hævnede sig for at få deres ret. 
Modvægten mod en sådan blodhævn var 
understregningen af, at ”hævnen hører Gud til”, altså, at 
vi skal overlade til ham alene at fælde dom. 

Kapitel 11: Oversigt 

Vers Indhold 

1-40 Dette kapitel er måske bogens lettest forståelige og en del af bogens sidste store appel. Formålet 
er at opmuntre de kristne til at følge det spor, hvori fortidens troshelte gik. Derved opnår 
forfatteren også at understrege, at de kristnes tro ikke står i modsætning til Guds børns i Det 
Gamle Testamente. 

Kapitlet indrammes af henvisningen til, at denne ”tro er bevidnet om de gamle” (vers 2 og 39). 
Det vidnesbyrd, der er tænkt på, er ganske enkelt Helligåndens vidnesbyrd gennem Skriften (jf. 
3,7). 

Opbygning: 

• Introduktion: Vers 1-3 
o Definition af troen 

• Eksempler: Vers 4-12 
o Før syndfloden (4-7) 
o Abraham og efterkommere (8-12) 

• Generelt: Vers 13-16 
o Guds løfter og pilgrimstemaet 

• Eksempler: Vers 17-31 
o Abraham og efterkommere (17-22) 
o Moses og udgangen af Egypten (23-31) 
o Jesu offer antydes (17 og 28) 

• Generelt: Vers 32-38 
• Afrunding: Vers 39-40 

Mere om 
troen 

Indledningsversene 1-3 har en delvist kiastisk opbygning: 

A. Tillid til håbet, underforstået det, Gud har lovet i sit ord 
B. Overbevisning om det, der ikke ses (græsk blepō) 

C. ”Bevidnet om de gamle” 
A1. Verden skabt ved Guds ord 

B1. Hvad vi ser, er ikke fra noget ”synligt” (blepō) 



24 
 

Fortid, fremtid og nutid! 

Som troen er defineret i Hebræerbrevet, bygger den på fortiden og fokuserer både på fremtiden 
og nutiden: 

• Fortiden: det offer, Jesus har bragt ”én gang for alle”, er troens grundvold (jf. 7,27; 9,26; 
10,10). 

• Fremtiden: Guds løfter for fremtiden og den evige sabbatshvile er det, den troende 
håber på (jf. 4,1.8-10). 

• Nutiden: Jesus tjener som den ypperstepræst, der er gået forud, og som den troende ser 
hen til og op til i sin kristne vandring. 

• Eksemplerne i troskapitlet fortæller derfor om troshelte, der i deres nutid handlede i tro 
på de løfter for fremtiden, som Gud allerede havde givet dem. 

Troshandlinger 
i vers 8-32 

De troshandlinger, som beskrives for Abraham og hans efterfølgere (11,8-22), danner en parallel 
med de troshandlinger, der omtales i forbindelse med Moses (11,23-31). Der er i begge sektioner 
syv troshandlinger, og den fjerde og midterste udtrykker den teologiske kerne. Her finder vi 
nemlig to gammeltestamentlige forbilleder på Jesu død på korset. 

Abraham og efterfølgere (11,8-22) 

1. Abraham adlød og drog af sted (8) 
2. Han slog sig ned (9) 
3. Sara fik kraft (11) 
4. Abraham bragte Isak som offer (17) 

 
5. Isak velsignede Jakob (20) 
6. Jakob velsignede Josefs sønner (21) 
7. Josef talte og gav befaling (22) 

Moses, udgang og Kana’an (11,23-32) 

1. Moses blev holdt skjult (23) 
2. Moses nægtede (24) 
3. Moses forlod Egypten (27) 
4. Moses indstiftede påsken med 

påstrygning af blodet (28). 
5. Israel gik gennem Det Røde 

Hav (29). 
6. Jerikos mure faldt (30). 
7. Rakab blev reddet (31). 

Troshandlinger 
i vers 33-38 

Den korte og meget koncentrerede opremsning af troshandlinger i disse vers er ganske nøje 
struktureret med henblik på dels at opmuntre de kristne til at tro på, at Gud kan overvinde alle 
vanskeligheder, dels at forberede dem på de trængsler, de kan risikere at gå i møde.  

Det centrale og altafgørende budskab er, at Gud har ”noget bedre for øje” (vers 40), der kommer 
en ”bedre opstandelse” (vers 35). 

De to grupper af eksempler herunder danner en omvendt parallel: 

 eksemplerne i vers 35b-38 er en kontrast til eksemplerne i vers 33-35a. 

Synlige sejre (33-35a) 

A. Oprettelsen af Guds rige i OT: 

• Besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løftet 
opfyldt (3 eksempler) 

B. Befrielse fra sikker død: 

• Stoppede løvers gab, slukkede ild, undgik 
sværd (3 eks.) 

C. Sejrvindere i kamp: 

• Blev styrket, blev stærk i krig, slog fjendtlige 
hære (3 eks.) 

D. Klimaks: sejr over død: 

• Kvinder fik deres døde igen 

Tilsyneladende nederlag (35b-38) 

D1. Kerneudtalelse: martyrdød 

• Nogle døde som martyrer, men 
får en ”bedre opstandelse” 
(35b) 

C1. Tilsyneladende nederlag i kamp: 

• Spot, piskeslag, lænker og 
fængsel (36). 

B1. Døde for Guds ords skyld: 

• Stenet, gennemsavet, død for 
sværdet (37a). 

A1. Intet rige i denne verden: 

• For gode til denne verden, 
omflakkende, på flugt (37b-38). 

Vers  Svar 

11,1 Hvad menes der med ”det, der ikke 
ses”? Kan det ikke ses? 

Troens objekt er ikke noget, der i sig selv ikke kan ses i 
den betydning, at det er principielt ulogisk. I 
Hebræerbrevets sammenhæng er der ikke mindst 
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tænkt på vores ypperstepræst og hans tjeneste i den 
himmelske helligdom, som vi skal ”se hen til” i tro (3,1; 
12,2). Vi kan ikke i bogstavelig forstand se ham nu. 
Derfor gør vi det i tro. 

11,3 Stemmer synet på skabelse med det, vi 
finder i Første Mosebog? 

Svaret er et tydeligt ”ja”. Der er tale om det, teologer 
kalder skabelse ”ud af intet”, ex nihilo. 

Som i 1 Mos 1 er denne tanke udtrykt ved, at Gud 
skaber ved sit ord. Eller som sagt i Salme 33,6 og 9: 
”Ved Herrens ord blev himlen skabt . . . For han talte, 
og det skete, han befalede, og det stod er.” 

11,25 Hvad menes der her med ”syndig 
nydelse”? 

Selv om de fleste oversættelser her vælger at sige 
”nydelse” for det græske apolausis, er der nok snarere 
tænkt på ”fordel” frem for nydelse i seksuel eller 
materiel forstand. Betydningen ”fordel” finder vi fx hos 
forfattere som Xenofon og Platon. 

11,27 Hvordan stemmer beskrivelsen af 
Moses og Egypten med Anden 
Mosebog? Flygtede Moses ikke ifølge 
Mosebøgerne fra Egypten på grund af 
frygt for farao? 

Da Moses var fyrre år gammel, flygtede han ifølge 2 
Mos 2,14-15 fra Egypten, fordi han var ”bange”. Der er 
imidlertid ingen tvingende grund til at betragte 
Hebræerbrevets gengivelse om strengt kronologisk; her 
tales der ikke om Moses’ første flugt fra Egypten, men 
om hans afrejse fra Egypten i spidsen for Israels folk. 

Hebræerbrevet resumerer Moses’ trosliv. Den afrejse 
fra Egypten, der tales om, er den udgang af Egypten, 
hvor Moses så ”den usynlige”. 

11,27 Hvad menes der med ”den usynlige”? “Den Usynlige” er her et navn for Gud selv. Det græske 
ord aóratōn er brugt om den usynlige Gud i flere 
tekster i NT, se Rom 1,20; Kol 1,15; 1 Tim 1,17. 

Denne beskrivelse af Gud er naturligvis særlig relevant i 
forbindelse med ørkenvandringen, hvor Gud fik foran 
Israel som en sky- eller en ildstøtte, personligt usynlig 
for folket (2 Mos 13.21-22; 14,24). 

11,37 Hvilken troshelt blev stenet, og hvem 
blev ”gennemsavet”? 

Ifølge 2 Krøn 24,21 blev Zakarias, søn af præsten 
Jojada, stenet. Den jødiske tradition fortæller også, at 
Jeremias blev stenet i Egypten, og at Esajas blev savet 
midt over af kong Manasse. 

Kapitel 12: Oversigt 

Vers Indhold 

1-3 Efter gennemgangen af fortidens troshelte giver Hebræerbrevet en stærk appel. Her understreges tre 
væsentlige temaer, som er blevet fremhævet tidligere: 

1. Vær udholdende 
a. Appellen om at ”holde ud” (vers 1) knytter forbindelsen tilbage til 10,36-39: ”I har 

brug for udholdenhed” (græsk hypomēnē) 
2. I det kristne livsløb 

a. Den kristne pilgrimsvandring (jf. 11,13-14) sammenlignes her med et væddeløb, hvor 
Jesus er gået forud og har nået målet. 

3. Se på Jesus 
a. Denne opfordring er sammen med 3,1 med til at indramme hele brevets lære om 

Jesus som ypperstepræst i himlens helligdom. 
b. Han har banet vejen og fuldendt løbet. 
c. De kristne opfordres til i tro at se på ham, som de ikke kan se, fordi han er i himlen. 
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4-13 Den kamp, de kristne står overfor, og den modstand, de kommer til at møde, er en del af Guds 
faderlige omsorg. Gud uddanner og opdrager de troende. 

14-17 Denne formaning og advarsel er skrevet med brugen af vendinger, der endnu en gang minder de 
troende om ørkenvandringen, jf. kap. 3,7-19. 

• Teksten i vers 15 ligger tæt på den græske oversættelse af 5 Mos 29,17-18. 

De troende er nær det lovede land. 

18-29 Bed jer ikke fri for ham, som taler – ved sit blod! 

Denne advarsel er et klimaks blandt alle bogens advarsel. Sproget minder endnu en gang læserne om 
ørkenvandringen, og Guds tale til Israel ved Sinaj, jf. Heb 2,1-4. 

• Den fører læseren fra deres nutid som borgere i det himmelske Jerusalem til afslutningen på 
historien og den endelige dom. 

o I tro er vi nu på det himmelske Zion, ”indskrevet i himlene” (vers 23). 

• Gud vil ryste jorden og himlen, og rystelsen af himmelen er den sidste dom. 
o Tanken om rystelsen af himlens og jordens kræfter er bl.a. taget fra Haggaj 2,6.21, og 

i jødisk apokalpytik var det en væsentlig forestilling i forbindelsen med endetiden og 
den sidste dom. 

o Der vil altså komme altså en himmelsk domshandling af dem, der er indskrevet i 
himlen, og det gælder for de troende om at stå fast. 

• Den centrale appel finder vi i vers 25: ”Se til, at I ikke beder jer fri for ham, som taler.” 
o Den, der taler, er Jesus, ”den nye pagts formidler”, som netop taler ved sit ”rensende 

blod” (vers 24). 
▪ Hebræerbrevet har lige fra begyndelsen lagt vægt på, at Gud taler, og at 

højdepunktet i hans tale sker gennem Sønnen, jf. Heb 1,1-3. Vi bliver nu 
fortalt, at Sønnen taler til os gennem sit offer og det blod, han udgød på 
korset. 

o Den endelige dom indeholder altså et teologisk paradoks: vi dømmes af Jesu blod, af 
Jesu kors! 

• Advarslen indrammes af henvisning til ild som et symbol på dom (vers 18 og 29). 

Vers Spørgsmål Svar 

12,2 Hvad betyder det, at Jesus er 
”troens . . . fuldender”? Hvis 
tro er der tale om? 

Nogle oversættelser indsætter et personligt stedord, så 
oversættelsen kommer til at tale om, at Jesus er den, der fuldender 
”min/din” tro. Derved bliver teksten et udsagn om helligelse. 

Det er der ikke nogen grammatisk begrundelse for at gøre. Jesus er 
her omtalt som eksemplet, der ved at nå målet baner vej for de 
troende på deres pilgrimsfærd – eller med tekstens billede, i vores 
livsløb. 

Jesus er gået forud, og vi bliver opfordret til at følge ham. 

 


