
1
”For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hæn-
der og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve 
himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os“ 
(Hebr 9,24).

Da disciplene vendte tilbage fra Oliebjerget efter Jesu himmelfart, 
var de fyldt med glæde og triumf. Deres mester og ven var steget 
op til himlen til en stilling med magt over verden og havde invite-
ret dem til at træde frem for Gud i hans navn med fuldkommen 
tillid til, at Gud ville høre og besvare deres bønner ( Joh 14,13-14). 
Selv om de fortsatte i verden og blev angrebet af det ondes mag-
ter, var deres håb stærkt. De vidste, at Jesus var faret op til himlen 
for at gøre en plads rede for dem (Joh 14,1-3). De vidste, at Jesus 
var banebryderen for deres frelse, og at han med sit blod havde 
åbnet en vej til det himmelske hjemland.

Jesu himmelfart er vigtig for Hebræerbrevets teologi. Den mar-
kerer begyndelsen på Jesu herredømme og begyndelsen på hans 
præstetjeneste til gavn for os. Og endnu vigtigere er det, at Jesu 
himmelfart markerer indvielsen af den nye pagt, som tilvejebrin-
ger midlet, hvorigennem vi frimodigt gennem tro kan komme frem 
for Gud. Vi har nu det privilegium, at vi i Jesus kan træde frem for 
Gud med frimodighed og i tillid til den fortjeneste, han har vundet 
ved sin retfærdighed.

· Hebr 9,24
· 2 Mos 19,3-4
· Hebr 12,18-21
· 3 Mos 16,1-2
· Hebr 10,19-22
· Kol 3,1
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SØNDAG

 Hebr 9,24

 

Til eftertanke

27. FEBRUAR 2022

JESUS HOS FADEREN

Hvilken hensigt var der ifølge dette vers med, at Jesus steg op  
til himlen?

Gud havde instrueret Israel om, at deres mænd tre gange hvert 
år skulle drage op til Jerusalem for at ”fejre fest for mig“ med et 
offer. Disse fester var påske (de usyrede brøds fest), ugefesten 
(pinse) og løvhyttefesten (2 Mos 23,14-17; 5 Mos 16,16). Påsken fej-
rede Israels befrielse fra Egypten. Pinsen fejrede kornhøsten, og 
i Det Nye Testamente blev den sammenkædet med lovgivningen 
på Sinaj. Løvhyttefesten fejrede Guds omsorg for Israel gennem 
ørkenvandringen. Ifølge Det Nye Testamente har alle de gammel-
testamentlige fester også profetisk betydning.

Hebr 9,24 beskriver Jesu opstigning, hvor han trådte frem for 
Faderens ansigt. Han kom til den himmelske helligdom, ”den vir-
kelige“ helligdom, for at ”træde frem for“ Gud med et bedre offer 
(Hebr 9,23-24), nemlig sit eget blod.

Jesus opfyldte Det Gamle Testamentes pilgrimsfesters profeti-
ske betydning med stor nøjagtighed. Han døde på forberedelses-
dagen til påsken, i den niende time, i det øjeblik, hvor påskelammet 
blev ofret ( Joh 19,14; Matt 27,45-50). Jesus opstod den tredje dag 
og for op til himlen for at modtage forsikringen om, at hans offer 
var godtaget ( Joh 20,17; 1 Kor 15,20), netop som præsten skulle til 
at svinge neget af modent korn som førstegrødeoffer (3 Mos 23,10-
12). 40 dage senere fór han op til himlen for at tage sæde ved Guds 
højre hånd og på pinsedagen indvie den nye pagt (ApG 1-2).

Hensigten med festrejserne i det gamle Israel var at ”at se 
Guds ansigt“ (Sl 42,3). Israelitterne skulle opleve Guds velbehag 
(Sl 17,15). Det tilsvarende hebraiske udtryk ”at søge Guds ansigt“ 
betyder at bede Gud om hjælp (2 Krøn 7,14; Sl 27,8; Sl 105,4). I He-
bræerbrevet bliver Jesus ved sin himmelfart vores repræsentant 
for Guds ansigt. Jesus fór op til Gud med et fuldkomment offer. 
Jesus fór også op til himlen som en forløber for os for Guds ansigt 
(Hebr 6,19-20). Han har virkeliggjort løftet for de troende, som er 
på rejse: ”de søger et fædreland“, længes efter ”et bedre fædre-
land“ og ser frem til ”byen med de faste grundvolde, hvis bygme-
ster og skaber er Gud“ (Hebr 11,10.13-16).

Hvorfor kan det give os frelsesvished, at Jesus ikke alene døde 
på korset for os, men også gør tjeneste til gavn for os i himlen?
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MANDAG

 Hebr 12,18-21

 

Til eftertanke

28. FEBRUAR 2022

GUDS INDBYDELSE

Hvordan var Israels oplevelse ved Sinaj bjerg?

Da Gud kaldte Israel ud af Egypten, var det hans plan at skabe et 
personligt, nært forhold til dem. Han sagde: ”I har selv set, hvad 
jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og 
bragte jer herhen til mig“ (2 Mos 19,3-4).

Gennem Moses gav Gud de nødvendige instrukser for at for-
berede folket til at møde ham. Folket skulle først hellige sig (2 Mos 
19,10-15). De, som gik hen til foden af bjerget uden forberedelser, 
ville dø. Men efter to dages forberedelse, ”når vædderhornets 
lange tone lyder,“ måtte man ”gå op på bjerget“ (2 Mos 19,13). Gud 
ønskede, at de skulle have den samme oplevelse, som Moses og 
folkets ledere skulle have, når de gik op på bjerget og ”skuede Gud 
og spiste og drak“ (2 Mos 24,9-11). Senere gik det op for folket, at 
de havde set Guds herlighed, og at Gud kan tale med mennesker, 
”og at de alligevel bevarer livet“ (5 Mos 5,24). Men da øjeblikket 
kom, manglede de tro. Moses forklarede mange år senere: ”I var 
bange for ilden og gik ikke med op på bjerget“ (5 Mos 5,5). I stedet 
bad de Moses om at være deres mellemmand (5 Mos 5,25-27; 2 
Mos 20,18-21).

Guds manifestation af sin hellighed på Sinaj bjerg skete, for at 
folket skulle lære at ”frygte“ eller respektere ham. ”Herrens frygt“ 
fører til liv, kundskab, visdom og ære (5 Mos 4,10; Sl 111,10; Ordsp 
1,7; Ordsp 9,10; Ordsp 10,27), og også til at forstå, at han er barm-
hjertig og nådig (2 Mos 34,4-8). Da Gud ønskede, at Israel skulle 
komme til ham, blev folket bange og krævede, at Moses skulle 
være deres mellemmand. Hebræerbrevets beskrivelse af begiven-
heden på Sinaj følger stort set Moses’ beskrivelse af deres mangel 
på tro og deres afgudsdyrkelse i forbindelse med guldkalven, og 
hvordan han var bange for at møde Gud på grund af deres synd (5 
Mos 9,19). Det var ikke Guds plan, at folket skulle reagere på den 
måde. Men det var resultatet af deres troløshed.

Hvorfor behøver vi ikke være bange for at nærme os Gud? 
Hvilke betingelser er der, for at vi kan komme nær til ham?
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 3 Mos 16,1-2
3 Mos 10,1-3

Til eftertanke

1. MARTS 2022

BEHOVET FOR ET FORHÆNG

Forhæng havde en dobbelt funktion. Ordet katepetasma, som 
Hebræerbrevet bruger om forhæng, kunne henvise til forhænget 
for portåbningen til forgården (2 Mos 38,18), til forhænget ved ind-
gangen til teltet (2 Mos 36,37) eller det indre forhæng, som adskilte 
det Hellige fra det Allerhelligste (2 Mos 26,31-35) Disse tre forhæng 
var både indgange og grænser, som kun nogle få mennesker kunne 
krydse.

Hvilken advarsel indeholder disse tekster?

Forhænget var en beskyttelse for præsterne, når de gjorde tjeneste 
for en hellig Gud. Efter folkets synd med guldkalven sagde Gud til 
Moses, at han ikke ville gå med dem på vejen til Det Lovede Land, 
for så kunne han komme til at tilintetgøre dem undervejs, fordi de 
var ”et stivnakket folk“ (2 Mos 33,3). Moses flyttede derfor Åbenba-
ringsteltet udenfor lejren i god afstand fra folket (2 Mos 33,7). Men 
efter at Moses var gået i forbøn for dem, gik Gud med til at gå med 
dem og være midt iblandt dem (2 Mos 33,12-20). Men han opstillede 
en række forordninger for at beskytte folket, når han boede iblandt 
dem.

For eksempel slog Israel lejr efter nøjagtige retningslinjer, som 
skabte en åben plads i midten, hvor tabernaklet skulle rejses. I 
tillæg skulle levitterne slå lejr omkring tabernaklet for at beskytte 
helligdommen og dens inventar mod indtrængende uindviede (4 
Mos 1,51; 4 Mos 3,10). De var faktisk en slags menneskeligt for-
hæng, som beskyttede Israels folk: ”Men levitterne skal lejre sig 
rundt om Vidnesbyrdets bolig, så israelitternes menighed ikke 
rammes af vrede, og levitterne skal vogte Vidnesbyrdets bolig“ (4 
Mos 1,53).

Som vores ypperstepræst har Jesus også været et forhæng for 
os. Gennem sin inkarnation opslog Gud sit telt midt iblandt os og 
gjorde det muligt for os at se hans herlighed ( Joh 1,14-18). Han 
gjorde det muligt for en hellig Gud at bo midt blandt et ufuldkom-
ment folk.

Tænk over, hvad det indebar for Gud, skaberen af universet, at bo 
blandt sit folk, som på det tidspunkt var en nation af undvegne 
slaver. Hvad siger det om, hvor tæt på os Gud kan være?

TIRSDAG
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 Hebr 10,19-22

 

Til eftertanke

2. MARTS 2022

EN NY OG LEVENDE VEJ GENNEM FORHÆNGET

Hvilken invitation har vi i disse vers?

Hebræerbrevet hævder, at Jesus er gået ind i den himmelske 
helligdom og inviterer os til at følge efter. Denne tanke stemmer 
med en forestilling, vi tidligere så, nemlig at Jesus er ”banebryder“ 
eller ”forløber“ for de troende (Hebr 2,10; 6,19-20; 12,2). Den ”nye, 
levende vej“ er den nye pagt, som Jesus indviede med sit offer og 
sin himmelfart. Udtrykket ”ny og levende“ står i modsætning til 
beskrivelsen af den gamle pagt som ”forældet“ og ”gammel“ (Hebr 
8,13. Det er den nye pagt, som har skaffet tilgivelse for synd og 
skrevet loven i vores hjerter, og som gør det muligt for os at træde 
frem for Gud med frimodighed, ikke på grund af os selv eller no-
get, vi har gjort, men kun på grund af, hvad Jesus har gjort for os 
ved at opfylde alle pagtens krav.

Hebræerbrevet siger, at indvielsen af den gamle pagt indebar 
indvielse af helligdommen og præsterne (Hebr 9,18-21; 2 Mos 40;  
3 Mos 8-9). Hensigten med pagten var at skabe et nært forhold 
mellem Gud og hans folk (2 Mos 19,4-6). Da Israel accepterede 
dette forhold, befalede Gud med det samme, at der skulle opføres 
en helligdom, så Gud kunne bo midt iblandt dem. Indvielsen af 
helligdommen og Guds nærværelse midt iblandt sit folk var det 
øjeblik, hvor pagten mellem Gud og Israel blev fuldbyrdet.

Det samme er tilfældet med den nye pagt. Den nye pagt kræver 
også indvielsen af Jesu præstegerning for os (Hebr 5,1-10; 7,1-8,13).

Jesu opstigning til Gud indviede en ny tidsalder for Guds folk. 
Zakarias 3 omtaler, at Satan var til stede hos Gud for at anklage 
Guds folk, som var repræsenteret af ypperstepræsten Josva. 
Denne anklager er den samme, som satte spørgsmålstegn ved 
Jobs trofasthed mod Gud ( Job 1-2). Men med Jesu offer er Satan 
blevet udvist fra himlen (Åb 12,7-12; sml. Joh 12,31; Joh 16,11). Nu 
er det Jesus, der går i forbøn for os, og gennem sit offer og sin tro-
fasthed gør han krav på frelse for os.

Hvilke anklager kunne Satan fremsætte mod dig over for Gud, 
hvis han fik lov til det? Hvor meget var han nødt til at lyve, selv 
om han er en løgner, for at finde noget at fordømme dig for? 
Hvad er dit eneste håb?

ONSDAG
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 Hebr 12,22-24

 

Til eftertanke

3. MARTS 2022

DE SKAL SE HANS ANSIGT

I hvilken forstand er vi ankommet til det himmelske Jerusalem 
og er i Guds nærværelse?

Det påstås, at de troende ”er kommet“ til Zions bjerg, det him-
melske Jerusalem, ved tro. I den forstand tager deres erfaringer 
forskud på fremtiden. Det himmelske Jerusalem tilhører gruppen 
af det, ”der håbes på“, det, ”der ikke ses“, men som alligevel er os 
sikret gennem tro (Hebr 11,1).

Dette er sandt, men ikke hele meningen i Hebr 12,22-24. Vi er 
også kommet til Zions bjerg, i Guds nærværelse, gennem vores 
repræsentant Jesus (Ef 2,5-6; Kol 3,1). Jesu himmelfart er ikke et 
spørgsmål om tro, men et faktum. Det er denne historiske side af 
Jesu himmelfart, som giver overbevisende styrke til Hebræerbre-
vets formaning om at holde fast ved vores bekendelse (Hebr 4,14; 
Hebr 10,23). Paulus siger: ”Da vi nu har en stor ypperstepræst, 
som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os 
holde fast ved den bekendelse … Lad os altså med frimodighed 
træde frem for nådens trone“ (Hebr 4,14.16).

Vi er altså allerede ankommet gennem vores repræsentant 
og bør handle derefter. Gennem ham har vi ”smagt den himmel-
ske gave … og smagt Guds gode ord og den kommende verdens 
kræfter“ (Hebr 6,4-5). Dette, at Jesu himmelfart og tjeneste i den 
himmelske helligdom er virkelig, er som ”et anker for sjælen“ (Hebr 
6,19). Det er garantien for, at løftet ikke er tomt, men tillid værdigt 
(Hebr 7,22). For os har troen et historisk anker.

Guds hensigt vil ikke kun blive opfyldt i Jesus, men også i os. Vi 
har sagt, at Jesu himmelfart opfyldte typologien i Israels to første 
årlige festrejser, påsken og pinsen. Ifølge Hebræerbrevet og Jo-
hannes’ Åbenbaring er den sidste af festrejserne, løvhyttefesten, 
endnu ikke opfyldt. Den skal vi fejre sammen med Jesus, når vi er i 
”byen … hvis bygmester og skaber er Gud“, i vores himmelske fæd-
reland (Hebr 11,10.13-16). Vi skal ikke bygge løvhytter, men Guds 
bolig vil komme ned fra himlen, og vi skal bo sammen med ham i 
al evighed (Åb 7,15-17; Åb 21,1-4; Åb 22,1-5; 4 Mos 6,24-26).

Hvordan kan vi lære at gøre løftet om evigt liv til en virkelighed 
for os nu, midt i en verden, som er fuld af lidelse og nød? Hvilket 
svar kan du give dem, der siger, at sådanne løfter kun er op-
spind for at hjælpe os til at føle os bedre tilpas mht. vores liv her 
og nu?

TORSDAG
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4. MARTS 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Kristi opstigning til himlen var tegnet på, at hans efterfølgere 
skulle modtage den lovede velsignelse. De skulle vente på den, før 
de gik i gang med deres arbejde. Da Kristus trådte ind gennem de 
himmelske porte, blev han sat på tronen under englenes hyldest. 
Så snart denne ceremoni var afsluttet, blev Helligånden nedsendt 
over disciplene i rige strømme, og Kristus blev virkelig herliggjort 
med den herlighed, som han havde hos Faderen i al evighed. Ud-
gydelsen på Pinsedagen var himlens meddelelse om, at frelserens 
højtidelige indsættelse havde fundet sted. I overensstemmelse 
med sit løfte havde han sendt Helligånden fra himlen til sine efter-
følgere som et tegn på, at han som præst og konge havde modta-
get al magt i himlen og på jorden og var blevet den salvede over sit 
folk …

De kunne tale Jesu navn med fuld overbevisning; for var han 
ikke deres ven og ældre bror? De var trådt ind i et inderligt sam-
fund med Kristus og sad hos ham i himlen. Med brændende iver 
vidnede de om ham“ (Ellen White, The Acts of the Apostles, s. 38.46; 
Mesterens Efterfølgere, s. 25-26.29).

1. Salmisten sagde: ”Min sjæl tørster efter Gud, den levende 
Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt?“ (Sl 42,3). 
Hvordan kan vi få den samme tørst efter at komme Gud nær? 
Hvis vi ikke nu glæder os over at være sammen med Gud, når 
vi tilbeder ham og kommer frem for ham i tro, vil vi da glæde 
os over det i fremtiden? Hvilke ting fører til glæde over at 
være sammen med Gud?

2. I en bog, der hånede troen, skabte nogen en robot, der troede 
for os. Dette var selvfølgelig en parodi, men hvordan kan vi 
sikre os, at vi ikke gør som Israel i ørkenen, da de bad om 
en mellemmand mellem dem og Gud? Vi har en tendens til 
at lade andre studere Bibelen for os og finde de skatte, der 
er gemt deri. Nogle fristes måske til at tro, at andre menne-
skers bønner for dem vejer tungere hos Gud end deres egne 
bønner. Hvorfor kan vi på grund af Jesus træde frem for Gud 
uden nogen mellemmand?

3. Hebræerbrevet handler om frelsesvished. Hvordan kan man 
skelne mellem formastelse og trosvished?

Spørgsmål
til drøftelse

 

FREDAG
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