
Åbningsudtalelsen i Hebræerbrevet 

Af Dr. Paul B. Petersen 

Indledningen til Hebræerbrevet er ganske enestående i skønhed og teologisk dybde.  

Den afviger fra datidens typiske brevindledninger, da den ikke indeholder personlige hilsener eller som 

andre nytestamentlige breve et ønske med bøn for læserne.  

Den opfylder imidlertid på bedste måde datidens kulturelle og litterære forventning om, hvordan en 

indledning til en filosofisk eller etisk skrivelse skulle se ud. Et sådant såkaldt exordium skulle indeholde 

centrale punkter i det, som ville blive behandlet, på en sådan måde, at det vakte den intelligente læsers 

interesse. 

Herunder vil jeg fremhæve nogle af de særlige træk ved Hebræerbrevets åbningsudtalelse. 

 

Teksten (Heb 1,1-4) 

Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men 

nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved 

hvem han også har skabt verden. Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han 

bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vore synder, tog han sæde ved den 

Højestes højre hånd i det høje, og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har 

arvet, overgår deres. 

A. Opsummering af hele bogens indhold 

Indledningen lægger grundlaget for alt det, som senere siges i Hebræerbrevet. Fremhævet i fede typer i 

gengivelsen af teksten ovenfor er følgende hovedemner i bogen: 

I. Åbenbaring: Gud har talt – Ordet. 

a. Talt af engle, talt af Herren (2,2-4) 

b. Betydningen af at lytte og høre i tro (3,7; 4,2-3.7) 

c. Guds ord er levende (4,12) 

II. Jesus er Guds søn og repræsentant. 

a. Jesus som søn, se fx 3,1-6; 5,5; 7,28 

III. Jesus er hovedarving til Guds rige og den, der tror på ham, er medarving. 

a. Se fx dette tema i 2,10-11; 4,8-11; 6,11; 10,1 (de kommende goder);  

b. Fra troskapitlet: 11,9: medarvinger til løftet; 11,14-16: et bedre fædreland 

IV. Jesus har på korset skaffet renselse; han er offeret for vores og verdens synd. 

a. Hovedtanken i 2,10-11.17-18; 7,27; 9,14; 10,14 m.fl. 

V. Jesus er indsat på tronen som præstekonge i himlen; han er ypperstepræsten i himlens helligdom. 

a. Central tanke i bogen, se fx 3,1; 4,14-16; 5,5-6; 8,1-4 m.fl. 

 

  



B. Struktur 

Indledningen er opbygget med en klar og tydelig kiastisk struktur, dvs. en spejlvendt parallel: 

Opbygning af Hebræerbrevet 1-4 Vers 

A    Sønnen sammenlignet 
med profeterne 

Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i 
fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved 
dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, 

1-2a 

 B   Sønnen som messiansk 
arving 

hvem han har indsat som arving til alle ting, 2b 

  C  Sønnens del i skabelsen ved hvem han også har skabt verden.  2c 

   D Sønnens forhold til Gud Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte 
billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. 

3a-b 

  C1  Sønnens forløsergerning Da han havde skaffet renselse for vore synder, 3c 

 B1   Sønnen som messiansk 
præstekonge 

tog han sæde ved den Højestes højre hånd i det høje,  3d 

A1    Sønnen sammenlignet 
med englene 

og han er blevet så meget mægtigere end englene, som 
det navn, han har arvet, overgår deres. 

4 

 

• Bemærk, hvorledes den centrale del D – ”Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte 

billede, og han bærer alt med sit mægtige ord.” – udtrykker, hvad Jesus er, hvor A-C fortæller, hvad 

Faderen har gjort, og C1-A1 lægger mere vægt på, hvad Sønnen har gjort. 

 

C. Retoriske elementer 

I. På græsk er indledningen skrevet i en lang sætning, hvor vi på dansk har inddelt den i tre. Det var i 

datiden et udtryk for god litterær stil. 

II. Indledningen gør brug af fonetiske virkemidler, som for datidens læsere ville efterlade et indtryk af 

høj dannelse, som fx brugen af ”p”-lyden: en række ord i første ord begynder med det græske 

bogstav ”pi”: 

a. polumeros – ”mangfoldige gange” 

b. polyprotros – ”på mange måder” 

c. palai – ”i fortiden” 

d. patrasin, fra patros (fader) – ”til fædrene” 

e. propfētais, fra propfētēs (profet) – ”ved profeterne” 

 

 


