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”Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperste-
præst, som sidder på højre side af den Højestes trone i himlene“ 
(Hebr 8,1).

Et jødisk dokument, som blev skrevet ca. år 100 e.Kr., nogle få 
årtier efter Hebræerbrevet, indeholder en bøn: ”Alt dette har jeg 
talt frem for dig, Herre, for du har sagt, at det var for os, at du 
skabte denne verden … Og nu, Herre, se hvordan disse folk, som 
regnes for intet, hersker over os og opsluger os. Vi er dit folk. Du 
har kaldt os din førstefødte, din enbårne, nidkære for dig og højt 
elsket. Men nu er vi blevet overgivet i deres hænder“ ( James H. 
Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 1, [New 
York: Hendrickson Publishers, 1983], s. 536).

Hebræerbrevets læsere har sandsynligvis følt det lidt på samme 
måde. Hvis de var Guds børn, hvorfor skulle de opleve så meget 
lidelse?

Så Paulus skrev Hebræerbrevet for at styrke de troendes tro midt 
i deres trængsler. Han mindede dem (og os) om, at Guds løfte vil 
blive opfyldt gennem Jesus, som sidder ved Faderens højre side, 
og som snart kommer for at hente os hjem. I mellemtiden formid-
ler Jesus Faderens velsignelser til os. Vi må holde fast ved vores tro 
indtil enden.

· Hebr 1,5-14
· Luk 1,30-33
· Sl 132,1-5
· Hebr 2,14-16
· Hebr 5,1-4
· 1 Pet 2,9
· Hebr 8,8-12
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SØNDAG

 Hebr 1,5-14

Til eftertanke

2. JANUAR 2022

JESUS ER VORES KONGE

Hovedsagen i Hebræerbrevet er, at Jesus er Herskeren, som sidder 
ved Faderens højre hånd (Hebr 8,1). Som Gud har Jesus altid væ-
ret universets hersker. Men da Adam og Eva syndede, blev Satan 
denne verdens fyrste ( Joh 12,31; Joh 14,30; Joh 16,11). Men Jesus 
kom og besejrede Satan på korset og genvandt retten til at herske 
over dem, som tager imod ham som deres frelser (Kol 2,13-15).
De første to kapitler i Hebræerbrevet fokuserer specielt på Jesu 
indsættelse som konge.

Hvad sker der her?

Disse vers er arrangeret i tre dele. Hver del introducerer en side 
ved Sønnens kroningsceremoni. Først indsætter Gud Jesus som 
sin kongelige søn (Hebr 1,5). Dernæst introducerer Gud Sønnen 
for det himmelske hof, som tilbeder ham (Hebr 1,6.8), mens Her-
ren udråber sin Søns evige herredømme (Hebr 1,8-12). Og til sidst 
kroner Gud Sønnen – den egentlige overførsel af magt (Hebr 1,13-
14).

Et af de allervigtigste trospunkter i Det Nye Testamente er, at 
Gud i Jesus opfyldte sit løfte til David (se 2 Sam 7,8-16 og Luk 1,30-
33). Jesus blev født af Davids slægt i Davids by (Matt 1,1-16; Luk 
2,10-11). Mens han udførte sin tjeneste på jorden, blev han ofte 
kaldt ”Davids søn“. Han blev henrettet, fordi han hævdede at være 
”jødernes konge“ (Matt 27,37). Peter og Paulus prædikede, at Jesus 
var opstået fra de døde som en opfyldelse af løftet, som var givet 
til David (ApG 2,22-36; ApG 13,22-37). Og Johannes identificerede 
Jesus som ”Løven af Judas stamme“ (Åb 5,5).

Og Hebræerbrevet støtter selvfølgelig disse påstande. Gud har 
opfyldt sine løfter til David i Jesus: Gud gav ham et stort ”navn“ 
(Hebr 1,4), har indsat ham som sin egen søn (Hebr 1,5), stadfæstet 
hans trone til evig tid (Hebr 1,8-12), og sat ham ved sin højre hånd 
(Hebr 1,13-14). Ifølge Hebræerbrevet kapitel 4 leder Jesus sit folk 
ind til Guds hvile og minder os om, at Jesus er den, som bygger 
Guds hus (Hebr 3,3-4).

Jesus er altså den retmæssige hersker, som kæmper om vores 
troskab med Satan, som har tilranet sig magten.

Hvilken trøst giver det, især under prøvelser, at vide, at Jesus  
er universets herre?
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MANDAG

 

 

Til eftertanke

3. JANUAR 2022

JESUS ER VORES MELLEMMAND

Et interessant begreb i gammeltestamentlig teologi er, at den lo-
vede konge af Davids slægt, ville repræsentere folket hos Gud.

Hvilke løfter, givet til Israel, ville blive opfyldt gennem den  
lovede konge af Davids slægt? Sammenlign disse tekster: 
 
2 Mos 4,22-23 med 2 Sam 7,12-14; 5 Mos 12,8-10 med 2 Sam 7,9-11; 
5 Mos 12,13-14 med Sl 132,1-5.11-14.

Israel var Gud søn, og Gud ønskede at give dem en plads, hvor 
de kunne hvile fra deres fjender. Gud ville også udvælge et sted 
iblandt dem som bolig for sit navn. Disse løfter til Israel ville nu 
blive opfyldt gennem den lovede konge af Davids slægt. Han ville 
blive adopteret som Guds søn. Gud ville give ham hvile fra sine 
fjender, og han ville bygge et tempel for Gud i Sion, en bolig for 
Guds navn. Det betyder, at Gud ville opfylde sine løfter til Israel 
gennem den lovede konge af Davids slægt. Denne konge af Davids 
slægt ville repræsentere Israel hos Gud.

Indsættelsen af en mellemmand i forholdet mellem Gud og 
Israel gjorde videreførelsen af deres pagtsforhold mulig. Den mo-
saiske pagt krævede hele Israels trofasthed for at modtage Guds 
beskyttelse og velsignelser (se Jos 7,1-13). Men den davidiske pagt 
sikrede Guds pagtsvelsignelser over Israel gennem en enkelt per-
sons trofasthed, nemlig kongen af Davids slægt.

Desværre var de fleste af kongerne af Davids slægt ikke tro-
faste, og Gud kunne ikke velsigne Israel, som han ønskede. Det 
Gamle Testamente er fyldt med beretninger om, hvor utro mange 
af disse konger faktisk var.

De gode nyheder er, at Gud sendte sin søn, for at han kunne 
blive født som Davids søn, og han har været fuldkomment tro. 
Derfor er Gud i stand til gennem ham at opfylde alle de løfter, han 
gav til sit folk. Når Gud velsigner kongen, får alle hans undersåtter 
også del i velsignelserne. Derfor er Jesus som mellemmand den, 
der formidler Guds velsignelser til os. Han er mellemmand i den 
forstand, at det er gennem ham, alle Guds velsignelser strømmer 
til os. Vores eneste håb om frelse findes kun i Jesus og det, han har 
gjort for os.

Hvilken rolle spiller Jesus i din frelse, og hvad betyder det for 
dig?
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 1 Sam 8,19-20 
Hebr 2,14-16

Es 42,13;  
59,15-20

Til eftertanke

4. JANUAR 2022

JESUS ER VORES FORKÆMPER

Sammenlign de to tekster. Hvilke forventninger havde israelit-
terne til en konge, og hvordan blev disse forventninger opfyldt i 
Jesus?

Israelitterne ønskede, at en konge skulle være deres dommer og 
deres leder i krig, for de glemte, at Gud var deres konge. Den fuld-
stændige genoprettelse af Guds herredømme over sit folk kom med 
Jesus. Som vores konge leder Jesus os i kampen mod fjenden.

Hebr 2,14-16 beskriver Jesus som svage menneskers forkæm-
per. Ene møder og besejrer Kristus Djævelen og befrier os fra 
trældom. Beskrivelsen minder om kampen mellem David og Go-
liat. Efter at være blevet salvet til konge (1 Sam 16) reddede han 
sine brødre fra slaveri ved at sejre over Goliat. Kampens regler 
bestemte, at kampens vinder kunne gøre den anden sides folk til 
slaver (1 Sam 17,8-10). På den måde fungerede David som Israels 
forkæmper. Han repræsenterede dem.

Hvordan beskriver Herren sig selv i disse tekster?

Hebr 2,14-16 antyder, at Gud ville frelse Israel i enmandsaktion. Læg 
mærke til dette afsnit fra Esajas: ”Dette siger Herren: Fangerne skal 
tages fra krigeren, voldsmandens bytte skal befries. Jeg vil kæmpe 
mod dem, der kæmper mod dig, og dine sønner vil jeg frelse“ (Es 
49,25).

Som kristne tror vi tit, at vi er i gang med en enmandsaktion 
mod Satan. Og når vi læser Ef 6,10-18, ser vi, at vi er i kamp mod 
Djævelen. Men Gud er vores forkæmper, og han leder kampen for 
os. Vi er en del af hans hær. Derfor har vi brug for at iføre os hans 
rustning. Og vi kæmper heller ikke alene. Opfordringen i Efeser-
brevet er til I/jer, ikke du/dig, altså flertal, ikke ental. Som kirke 
ifører vi os Guds rustning og kæmper sammen bagved vores for-
kæmper, som er Gud selv.

Hvad vil det sige at iføre sig Guds rustning? Hvordan kan vi i det 
daglige få del i den styrke, som gennem Guds kraft gør os i stand 
til at være tillidsfulde?

TIRSDAG
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Til eftertanke

5. JANUAR 2022

JESUS ER VORES YPPERSTEPRÆST

Kapitel 5-7 i Hebræerbrevet introducerer en anden af Jesus’ funk-
tioner. Han er vores ypperstepræst. Forfatteren forklarer, at dette 
opfylder et løfte, som Gud havde givet til den lovede konge af Da-
vids slægt, om at han skulle være ”præst for evigt på Melkisedeks 
vis“ (Sl 110,4, som citeres i Hebr 5,5-6).

Læs teksterne herunder. Hvilke opgaver udførte præsten?
· 3 Mos 1,1-9 · 3 Mos 10,8-11 · Mal 2,7 
· 4 Mos 6,22-26 · Hebr 5,1-4

Præsterne var udvalgt til på vegne af menneskene at repræsen-
tere dem og være deres formidler i forholdet til Gud og det, der 
havde med Gud at gøre. Præsten var en mellemmand. Dette var 
tilfældet i alle former for præsteskab, ikke bare jødisk, men også 
græsk, romersk m.m. Præsten gør det muligt for os at have forbin-
delse med Gud, og alt det, præsten gør, har til hensigt at skabe en 
kontakt mellem os og Gud.

Præsten bringer ofre på vegne af menneskene. Folket kan ikke 
selv bringe disse ofre til Gud. Præsten ved, hvordan vi kan ofre et 
”acceptabelt“ offer, så vores gave kan blive accepteret af Gud eller 
bringe renselse og tilgivelse.

Præsterne underviste også folket i Guds lov. De var eksperter 
i Guds bud og havde også til opgave at forklare og anvende dem. 
Og endelig var det også præsternes ansvar at velsigne i Jahves 
navn. Gennem dem formidlede Gud sin velvilje og gode hensigter 
for folket.

Men i 1 Pet 2,9 ser vi noget andet. Vi, som tror på Jesus, kal-
des et ”kongeligt præsteskab“. Denne rolle indeholder ufattelige 
privilegier. Præsterne kunne have forbindelse med Gud i hellig-
dommen. I dag kan vi med frimodighed henvende os til Gud i bøn 
(Hebr 4,14-16; Hebr 10,19-23). Der er også vigtige forpligtelser. Vi 
skal samarbejde med Gud i hans gerning med at frelse verden. 
Han ønsker, at vi skal undervise og forklare Guds love og bud til 
andre. Han ønsker også, at vi bringer ofringer i form af lovprisning 
og gode gerninger, som er velbehagelige for ham. Det er både et 
stort privilegium og et stort ansvar.

Gør det nogen forskel i vores liv, at vi faktisk er et ”kongeligt 
præsteskab“? Hvilken indflydelse kan det have på, hvordan vi 
lever?

ONSDAG
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 Hebr 8,8-12

 

6. JANUAR 2022

JESUS FORMIDLER EN BEDRE PAGT

Hebr 8-10 fokuserer på Jesu gerning som formidler af en ny pagt. 
Problemet med den gamle pagt var ganske enkelt, at den kun 
pegede frem til de gode ting, som skulle komme. Dens oprettelse 
skulle forud illustrere den gerning, som Jesus ville gøre i fremti-
den. Præsteskabet blev dermed et forbillede på Jesus, men de var 
dødelige og syndere. De kunne ikke fremvise den fuldkommen-
hed, som Jesus havde. Og de tjente i en helligdom, som var ”en 
efterligning og en skygge“ (Hebr 8,5) af den himmelske helligdom.

Jesus gør tjeneste i den sande helligdom og giver os adgang til 
Gud. Ofringerne af dyr symboliserede Jesu død som et offer for 
os, men deres blod kunne ikke rense samvittigheden. Jesu blod, 
derimod, renser vores samvittighed, så vi kan træde frem for Gud 
med frimodighed (Hebr 10,19-22).

Hvad lovede Gud os i den nye pagt?

Ved at udnævne Jesus som vores ypperstepræst indviede Gud 
en ny pagt, som vil udføre det, som den gamle pagt kun kunne 
forudse. Den nye pagt udretter det, som kun kan gøres af en fuld-
kommen, evig præst, der både er menneske og Gud. Denne ypper-
stepræst forklarer ikke kun Guds lov, men han skriver den i vores 
hjerter. Denne præst bringer et offer, som giver tilgivelse. Denne 
præst renser og forvandler os. Han forvandler vores stenhjerter til 
hjerter af kød (Ez 36,26). Han skaber os faktisk på ny (2 Kor 5,17). 
Denne præst velsigner os på den mest utrolige måde ved at give 
os adgang til Faderen selv.

Gud oprettede den gamle pagt for at pege ind i fremtiden til 
Jesu tjeneste. Den var smuk i sin opbygning og i sit formål. Men 
mange misforstod dens hensigt. I deres uvillighed til at forlade 
symbolerne, skyggerne, og acceptere de sandheder og den virke-
lighed, som symbolerne pegede frem til, gik de glip at de fantasti-
ske fordele, som Jesu tjeneste tilbød dem.

”Kristus var templets grundlag og liv. Tjenesten dér var repræsen-
tativ for Guds Søns offer. Præsteskabet var oprettet for at repræ-
sentere Kristi stedfortrædende karakter og gerning. Hele planen 
med offertjenesten var at varsle Frelserens død for at frelse ver-
den. Disse ofre ville blive virkningsløse, når den store begivenhed, 
som de gennem tiderne havde vist frem til, var fuldbyrdet“ (Ellen 
White, Jesu liv, s. 131-132).

TORSDAG
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7. JANUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Til trods for alle de gode sandheder i Hebræerbrevet, så fulde af 
håb, indeholder brevet også en række advarsler, som når deres kli-
maks i kapitlerne 10-12. Disse afsnit har mindst to fælles elemen-
ter. For det første sammenlignes alle israelitterne under ørkenvan-
dringen med Hebræerbrevets læsere. For det andet formaner de 
os til at have tro.

Ved befrielsen fra Egypten og under ørkenvandringen så isra-
elitterne gennem tegn og undere Guds utrolige magt. De hørte 
også Gud tale De Ti Bud fra Sinaj bjerg. De så ildstøtten om natten 
og den beskyttende skystøtte om dagen. De spiste manna, brød 
fra himlen. De drak også vand, som sprang fra klipperne, hver 
gang de slog lejr. Men da de nåede frem til grænsen til Det Lovede 
Land, var de ikke i stand til at stole på Gud. De manglede tro, som 
er kernen i det, som Gud kræver. ”Uden tro er det umuligt at be-
hage ham“ (Hebr 11,6).

Paulus siger, at vi ligesom israelitterne i ørkenen står på græn-
sen til Det Lovede Land (Hebr 10,37-39). Men vores privilegier og 
vores ansvar er større. Vi hørte ikke Gud tale fra Sinaj bjerg, men 
vi har i Skriften set en større åbenbaring af Gud end den på Zions 
bjerg: Gud blev menneske i Jesus Kristus (Hebr 12,18-24). Spørgs-
målet lyder: vil vi tro ham? Paulus opfordrer os til at følge eksem-
plerne fra de troshelte, som nævnes i en lang liste af personer i 
kapitel 11, og som kulminerer med Jesus selv.

1. Vi har lært, at Jesus er vores forkæmper, som går foran os i 
kampen mod Djævelen. Hvordan kan vi som kirke kæmpe 
sammen og stå som forenet bag vores forkæmper? Hvad kan 
forhindre, at denne enhed eksisterer? På hvilke måder kan 
Satan svække os som menighed? Hvordan svækkede Satan 
Israel i fortiden?

2. Som troende er vi et samfund af præster under Guds ledelse. 
Hvordan kan din lokale menighed bringe bedre ofre til Gud 
gennem lovprisning og gode gerninger? Giv specifikke og 
praktiske forslag.

3. På hvilke måder ligner vores situation den, som israelitterne 
stod i, lige før de skulle gå ind i Det Lovede Land? Hvilke lær-
domme kan vi drage fra disse ligheder?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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