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UGEN 2.-8. JANUAR 2022

”For alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også 
ved ham vort amen, Gud til ære“ (2 Kor 1,20).

Jesus alene er evangeliets hovedsag og grundlag.

I italienske restauranter bestilles hyppigt såkaldte antipasti før ho-
vedretten. Forretten skal tjene som ”appetizer“, indtil hovedretten 
serveres. Den mætter ikke, men fremmer appetitten, så hovedret-
ten smager endnu bedre og virkelig mætter. Det handler om hoved-
retten – derfor forretten.

Den, der ønsker at finde ud af, hvordan pizzaer i en restaurant sma-
ger, burde bestille en Pizza Margherita, for alle andre pizzaer er ba-
seret på denne ”grundform“ lavet af dej, tomatsovs og ost. De andre 
pizzaer er blot tilsat flere ingredienser. Det drejer sig om grundfor-
men – det afgør kvaliteten.

Hebræerbrevets forfatter advarer især mod to farer, nemlig (1) at 
ville spise sig mæt i Det Gamle Testamentes mangfoldige antipasti i 
stedet for den nye pagts hovedret, og (2) at måle troens kvalitet på 
ingredienserne i stedet for på grundlaget, som er Jesus Kristus.

Dette bliver tydeligt allerede i brevets første kapitel.

Søndag Mægtigere end englene Hebr 1,4-14
Mandag Ved Guds højre hånd  Hebr 1,3-13  
Tirsdag Ekskurs: Udlægning af Skriften i Hebræerbrevet
Onsdag Vores ypperstepræst Hebr 5,1-6; 8,1-2
Torsdag Skygge og virkelighed Hebr 8,6-13; 10,1.12-14
Fredag En frelse så stor Hebr 2,1-4

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

2. 2. ugeuge Hebræerbrevets budskab
Hebræerbrevet 1
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SØNDAG 2. JANUAR 2022

Hebr 1,3-14

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

15

Mægtigere end englene

Hvad adskiller sønnen fra englene?

Hvilken rolle spiller englene i vores samfund?

Muligvis fandtes der blandt de troende, der er talt til her, nogle, der 
foruden Jesus også tilbad engle (jf. Kol 2,18), eller der i Jesus blot så 
en mægtig engel.

Det Gamle Testamente beretter indtryksfuldt om scener, hvor der 
optræder engle (fx 1 Mos 19,11; 2 Krøn 32,21; Dan 8,16-18). Men Je-
sus overgår alt dette: Han er den lovede søn, han bliver tilbedt, han 
er den salvede og konge i al evighed.

Ingen engel kunne være vores frelser. Gud lod ikke nogen skabning 
lide for at frelse en anden skabning. Han har i sønnen lidt som en af 
os, er død, opstanden og vendt tilbage til himlen. Englene er til for at 
dette kan ske.

Selv i dag er englefigurer meget populære. De hænger i biler, står 
på hylder eller er trykt på krus. Kristne taler ofte om ”skytsengle“. 
Fremhæver dette sønnen Jesus Kristus, eller tilsløres han mon?

Herren er større end tjeneren. Hvem tjener hvem?

Se hele billedet på 

commons.wikimedia.org/ 
wiki/File:CarlHeinrichBloch- 
Gethsemane

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Heinrich_Bloch_-_Gethsemane
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Heinrich_Bloch_-_Gethsemane
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Heinrich_Bloch_-_Gethsemane
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Hebr 1,3-14

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

 

Ved Guds højre hånd

Hvilken relation er der mellem sønnen ved Guds højre hånd og 
Faderen?

Hvordan viser sønnens herredømme sig i denne verden?

Motivet af sønnen, der sidder ved Guds højre hånd og udøver 
dennes magt, viser sig i den tidlige forkyndelse af evangeliet (Mark 
16,19; ApG 2,34; 7,56; Rom 8,34; Kol 3,1; 1 Pet 3,22). Jesus beskrives 
her som den længe ventede og lovede Messias-Konge, som David 
allerede havde sunget om i Sl 110,1.

Gud havde stedfortrædende for folket Israel sluttet en pagt med 
Kong David og hans efterkommere (2 Sam 7,9-16). Kongen blev så-
ledes mellemmand mellem Gud og hans folk. Ved hans trofasthed 
afgjordes også pagtsvelsignelserne for folket.

I Jesus Kristus opfyldes alle Guds løfter, fordi han – til forskel fra de 
andre af Israels konger – trofast holdt sig til pagten.

Denne verden er fuld af magtkampe. Hvad regeringer og regenter 
gør, genspejles i folket. Set i lyset af den megen uret, længes men-
nesker efter ”den kærlige Guds“ magtfulde herredømme. I Hellig-
åndens virksomhed i vores liv viser Guds herredømme sig i vores 
”kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofast-
hed, mildhed og selvbeherskelse“ (Gal 5,22-23).

Hvem lod himlen bag sig,
og kom mig til frelse?
Det er Jesus, synderes ven,
min ven …
Du har først elsket mig,
vist mig din nåde.
Tag mit hjerte, kun du alene
skal være kongen i mit liv!
(Feiert Jesus 5, nr. 61)

MANDAG 3. JANUAR 2022
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EKSKURS

 

 

 Refleksion

Udlægning af Skriften i  
Hebræerbrevet
Hvad retfærdiggør den tilsyneladende vilkårlige brug af bibelske 
citater i forkyndelse af Sønnen?

Forfatteren til Hebræerbrevet støtter sin argumentation for Guds 
søns ophøjede status overfor englene i flere citater fra Skriften. Det 
er påfaldende, at der næsten udelukkende citeres fra Salmernes 
Bog (Sl 2,7; 2 Sam 7,14; Sl 104,4; 45,7-8; 102,26-28; 110,1). Peter og 
Paulus citerer også fra Salmernes Bog i deres forkyndelse af Jesus 
(ApG 2,24.25.34 og 13,32-35) – skriftsteder, der først og fremmest 
udtrykker lovprisning, bøn, forbøn eller også klager.

I Hebræerbrevet udlægges ingen profetiske forudsigelser som hos 
Daniel og i Johannes’ Åbenbaring (bevægelse går fra tekst til op-
fyldelse). Derimod følger en form for profetisk tilbageblik på Det 
Gamle Testamente. I lyset af Jesu død, opstandelse og himmelfart 
samt hans sæde ”ved den Højestes højre hånd“ (Hebr 1,3), læses de 
gamle tekster som en forkyndelse. Det Gamle Testamentes begi-
venheder og personer henviser til Kristus: Melkisedek, Isak, Moses, 
David – de var alle (tænkt fra Kristus) allerede en slags forudsigelse 
(typus) af ham, en typologi (bevægelse går fra Kristus til teksten og 
tilbage til Kristus).

De citerede skriftsteder adskiller sig stedvis fra originalen i Det 
Gamle Testamente. De første kristne anvendte nemlig Septuaginta 
(græsk oversættelse af Det Gamle Testamente), hvor der findes afvi-
gelser fra den hebraiske tekst.

”Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses 
op. ’Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort’“  
(2 Kor 3,15-16).
 

TIRSDAG 4. JANUAR 2022
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Hebr 5,1-6; 8,1-2

 Forståelse
 

 Anvendelse
 
 

 

 Refleksion

Vores ypperstepræst

Hvilken mening var der med ypperstepræstens tjeneste?

I hvilken grad er det den kristne tros ”hovedsag“?

Efter Israels udvandring fra Egypten havde Gud indført en omfat-
tende offertjeneste og indsat præster. I deres tjeneste skulle de:
 
• skelne mellem helligt og uhelligt hhv. mellem rent og urent  

(3 Mos 10,8-11)
• velsigne folket i Guds navn (4 Mos 6,22-26)
• bevare anvisninger og erkendelser og undervise i dem  

(Mal 2,7)
• være overbærende med de vildfarne, for at være dem  

behjælpelig med at genoprette relationen til Gud (Hebr 5,1-4).

Som Messias-Konge er Jesus også på samme tid ypperstepræst ved 
Guds højre hånd. Han opfylder Guds løfte til sit folk om at være 
”præst for evigt på Melkisedeks vis“. Det vil sige: opretholdelse af 
pagten for evigt og genoprettelse af relationen til Gud.

Den, der er Jesu efterfølger, hører til det ”kongelige præstedømme“ 
(1 Pet 2,9). Dette menneske lever ikke med blikket rettet mod en 
vred Gud, som det gælder om at formilde. Derimod lever kristne 
med blikket rettet mod den barmhjertige Gud, for at tilsige skyld-
tyngede mennesker tilgivelse og forny deres tillid til Gud. ”Jesus i sin 
helligdom“ – denne sandhed gælder der, hvor tilgivelsens svar er 
vigtigere end spørgsmålet om skyld.

”Gud vil selv udse (for) sig et offerlam, min dreng“ (1 Mos 22,8). For 
Abraham var det et åbent spørgsmål, hvor lammet ville komme fra. 
Men Gud havde allerede truffet en fast beslutning: han ville give sig 
selv.

ONSDAG 5. JANUAR 2022
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 Hebr 8,6-13; 
10,1.12-14

 Forståelse

 
 Anvendelse

 Refleksion

 

Skygge og virkelighed

Hvori adskiller den gamle pagt sig fra den bedre pagt?

Hvordan oplever jeg den bedre pagts virkelighed?

Hebræerbrevet kalder den gamle pagt en skygge af den kommende 
(8,5; 10,1). Præsterne var blot skyggen af det, der blev til virkelighed 
i Jesus: Han skriver ikke Guds lov på sten, men i menneskets hjerte. 
Der undervises ikke længere bare om Gud, men han bliver erkendt. 
Også ofrene var blot en skygge af det, der blev til virkelighed gen-
nem Jesus: renselse fra synd og dårlig samvittighed. ”Fordi alle ritu-
elle forordninger var symboler på Kristus, havde de ingen betydning 
uden ham“ (Ellen White, Jesu Liv, DB, s. 132). Den nye, anden eller 
bedre pagt i Jesus Kristus fører den gamle, første pagt til dens afslut-
ning. Den bliver den nye målestok for lovens opfyldelse.

Hvor Guds vilje reduceres til kun at overholde hans bud, opstår 
gerningsretfærdighed i stedet for at lade Jesu engangsoffer blive 
virksom. Den nye pagt præger også forståelsen af sabbatten, af 
tienden og af helligelsen. Meningen med sabbathelligelsen i den nye 
pagt betyder først og fremmest tjeneste for næsten, som Jesus viste 
os det (Mark 3,1-6). Gaver bliver målt på giverens motivation i stedet 
for på deres størrelse (ApG 20,35; 2 Kor 9,7). Helligelse er Guds værk 
i os (Ef 2,10). Også det hører til den bedre pagts virkelighed.

Hovedsagen er, at hovedsagen forbliver hovedsagen.

TORSDAG 6. JANUAR 2022
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 Hebr 2,1-4
 

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

En frelse så stor

Hvad bevarer os fra at glide forbi målet: frelsen ved Jesus Kristus?

Brevet til Hebræerne er i sin helhed gennemsyret af forkyndelsen 
af Jesus som frelser fra synd og skyld. På mangfoldig måde advares 
læsere og lyttere om, at deres blik ikke må vige bort fra denne ”faste 
føde“ (5, 12-14) – hovedsagen og målet – enten ved at falde tilbage til 
den gamle pagts skyggeland ved ofre eller egne gerninger eller ved 
at tilføje ting, der står jævnbyrdige ved siden af Jesus. Den eneste 
sikkerhed opnås i tillid til, at Jesus en gang for alle er nok.

Jesus Kristus regerer som konge ved Guds højre hånd og inkluderer 
de troende i den evige, bedre pagt med Gud. Som ypperstepræst 
frelser han syndige og skyldtyngede mennesker. Dette evangelium 
kan ikke overgås.

FREDAG 7. JANUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilken forskel gør det, om vi kun ser en  
skygge eller hele virkeligheden?

Idé: Lav en ”skærm“ af et lagen el.lign.  
og en lampe til skyggespil. Spil nogle få  
pantomimer (1) som skyggespil og  
(2) uden skærm.

  Hebr 1,3-14
Sammenlign udsagnene om sønnen med dem om englene.  
Hvilket udsagn siger jer mest? Hvorfor?

  Hebr 8,1-2
”Vores ypperstepræst, Jesus“ – I hvilken grad er dette udsagn  
den kristne tros hovedsag?

  Hebr 10,1
Hvordan virker Guds ”skygge“ i Det Gamle Testamente (i teksten 
kaldt ”loven“) i forhold til virkeligheden i Jesus Kristus?
 
Kan Jesus Kristus fremhæves for meget – eller ikke fremhæves 
nok? Hvad mener I? Begrund jeres mening.

DIALOG TIL SABBATTEN 8. JANUAR 2022


