
Når Hebræerbrevet indrammer! 

Indramning (inclusio) – et litterært værktøj med teologisk virkning!  

Af Paul B. Petersen 

En kompetent forfatter eller taler gør omhyggeligt brug af gentagelser. Bibelske skribenter er ingen 

undtagelse, og en særlig type af gentagelser er indramninger. Hebræerbrevet er et dygtigt skrevet litterært 

værk, og gentagelser og indramninger er et gennemgående træk. Herunder vil jeg give nogle eksempler fra 

Hebræerbrevet på indramning af afsnit og pege på den virkning, disse indramninger har på vores forståelse 

af bogens teologiske budskab. 

1. Jesus er ved Guds ”højre hånd”. 

I Hebræerbrevets første kapitel gives der fra vers 5-14 en række citater fra Det Gamle Testamente, hvis 

hensigt er at understrege, at Jesus er guddommelig og derfor står langt over englene, som ikke modtager 

tilbedelse, men selv tilbeder og tjener som skabte væsener. Det var vigtigt at understrege denne sandhed 

for mennesker, der kunne fristes til engletilbedelse og derved til at give engle en autoritet og stilling, som 

tilkommer Gud alene – og derfor også Jesus. 

Afsnittet er litterært indrammet ved henvisningen til Jesu position ved Guds ”højre hånd”. Her har Jesus 

”taget sæde”, en vending, der antyder, at han er Herre og tilbedes, i modsætning til alle de skabninger, der 

står eller kaster sig ned for Guds trone (se Heb 1,6; sml. Dan 7,10.14). 

Indramning af Heb 1,5-14 

Begyndelse (Heb 1,3-4) Afslutning (Heb 1,13-14) 

Jesu ophøjede position: 

 

Da han havde skaffet renselse for vore synder, tog han 
sæde ved den Højestes højre hånd i det høje, 

Jesu ophøjede position: 

 

Til hvem af englene har han nogen sinde sagt: 
      Sæt dig ved min højre hånd, 
      indtil jeg får lagt dine fjender 
      som en skammel for dine fødder? 

 

Englenes begrænsning i forhold til Jesus: 

 

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

 

Englenes begrænsning i forhold til Jesus: 

 

Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at 
hjælpe dem, som skal arve frelsen. 

 

 

2. Hold med frimodighed fast ved bekendelsen. 

I de første to kapitler fremstiller Hebræerbrevet først Jesus som Gud, dernæst som et menneske, der har 

prøvet vores kår. Den praktiske følge for den kristne finder vi i Heb 3,6-4,16. Her understreges da, at Jesus 

er større end Moses og vores himmelske ypperstepræst, og den kristne opfordres til med frimodighed at 

holde fast ved den bekendelse. Nøgleordene er bekendelse, ypperstepræst og frimodighed, og de bruges til 

at indramme denne sektion (for denne sektions plads i bogens struktur, se artiklen om Hebræerbrevets 

opbygning. 

 



Indramning af Heb 3,6-4,15 

Begyndelse (Heb 3.5-6) Afslutning (Heb 4,14-16) 

Se hen til vor bekendelses apostel og ypperstepræst, 
Jesus, … vel var Moses tro som tjener i hele hans hus for 
at vidne om det, som engang skulle forkyndes; men 
Kristus er det som søn over hans hus. Hans hus er vi, 
dersom vi holder fast ved den frimodighed og den 
stolthed, vort håb giver os. 

 

Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op 
igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast 
ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperstepræst, 
der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, 
men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog 
uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem 
for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og 
finde nåde til hjælp i rette tid. 

 

3. Gå med Jesus, vores ypperstepræst, ind i helligdommen. 

Hebræerbrevet 5,1-10 underviser om, hvorledes Jesus opfyldte kriterierne for at være ypperstepræst, og 

den efterfølgende praktiske anvendelse opfordrer de kristne til at gå videre fra børnelærdommen, vokse i 

tro og forståelse og følge Jesus ind i den himmelske helligdom. 

Det er naturligt at indramme netop denne praktiske sektion med en reference til, hvordan Jesus kan være 

ypperstepræst, nemlig på Melkisedeks vis, altså uden at tilhøre det levitiske præsteskab. 

Indramning af Heb 5,10-6,20 

Begyndelse (Heb 5,8-10) Afslutning (Heb 6,19-20) 

Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han 
led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig 
frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Gud 
kaldt ypperstepræst på Melkisedeks vis. 

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, idet han blev ypperstepræst for 
evigt på Melkisedeks vis. 

 

4. Se op til Jesus. 

I de første to kapitler af Hebræerbrevet fremstilles Jesus først som Gud, dernæst som menneske. Fordi han 

er Gud, som blev menneske, er han i stand til at sætte sig ved Majestætens højre hånd i himlen som 

præstekonge. Vores fokus som kristne er derfor at se op til Jesus som vores ypperstepræst i himlens 

helligdom. 

Hebræerbrevets fremstilling af Jesus som vores præst i himlen tager sin begyndelse i kapitel 3 og afrundes i 

kapitel 11 med en beskrivelse af de mange troshelte, som netop har set (jf. trosdefinitionen i 11,1) frem og 

op til Jesus og opfyldelsen af deres håb. 

Beskrivelsen af Jesus som himmelsk ypperstepræst indrammes af to opfordringer til at se på Jesus. 

Indramning af Heb 3-11 

Begyndelse (Heb 3,1) Afslutning (Heb 12,1-3) 

Derfor, hellige brødre, I som har fået det 
himmelske kald: Se hen til vor bekendelses apostel 
og ypperstepræst, Jesus. 

Så lad da også os, … holde ud i det løb, der ligger foran os, 
idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som 
… nu sidder på højre side af Guds trone.  Hold jer ham for 
øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I 
ikke skal blive trætte og miste modet. 

 


