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UGEN 13.-19. FEBRUAR 2022

”Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, idet han er  
formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter“ 
(Hebr 8,6).

Den gamle pagt kunne ikke bevirke et uforstyrret fællesskab mel-
lem Gud og mennesker, men i Kristus sluttede Gud en ny pagt, hvor 
han selv skabte forudsætningen for dette fællesskab.

”Der er ingen, der syr en lap af nyt og uvasket stof på noget  
gammelt tøj … og ingen hælder ny vin på gamle lædersække“ (Matt 
9,16-17; Bibelen 2020). Ved Jesu død blev noget nyt nødvendigt og 
muligt: en ny og bedre pagt mellem Gud og os. Ved sin død ophæ-
vede Jesus den (døds)straf, som vores lovovertrædelser krævede.  
Jesus personificerede den nye pagts lydighed. Han er vores forbil-
lede. Vi er ikke alene frelst ved hans død, men også ved hans fuld-
komne lydighed.

I denne uge tager vi os af emnet ”pagt“, som omtales i Hebræerbre-
vets kapitel 8 og 9.

Søndag Hovedsagen Hebr 8,1-2
Mandag Formidleren Hebr 8,3-7
Tirsdag Den nye pagt Hebr 8,8-13
Onsdag Den gamle pagts begrænsning Hebr 9,1-10
Torsdag Ekskurs til emnet ”pagt“ Jer 31,31–34; Ez 36,26-27
Fredag Ikke i egen kraft 2 Mos 24,1-8

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

8. 8. ugeuge Jesus – den nye pagts  
formidler 
Hebræerbrevet 8,1 til 9,10
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SØNDAG 13. FEBRUAR 2022

Hebr 8,1-2

Forståelse

63

Hovedsagen

Hvad er grundlaget for betydningen af Jesu ypperstepræstelige 
tjeneste?

I hvor høj grad styrker det min frelsesvished?

Med disse vers opsummerer Hebræerbrevets forfatter bemærk-
ningerne fra de forudgående kapitler. Den jordiske præstegerning 
stilles nu over for den himmelske, den egentlige præstegerning. 
Den himmelske helligdom er den sande eller bedre endnu – den 
virkelige helligdom. Den jordiske er på ingen måde en tro kopi, idet 
den himmelske realitet langt overgår den menneskelige målestok og 
fatteevne.

”Men ved hjælp af den jordiske helligdom lærte menneskene alli-
gevel betydningsfulde sandheder om den himmelske helligdom og 
den store gerning for menneskenes frelse, som udføres der“ (Ellen 
White, Mod en Bedre Fremtid s. 334, DB 2012).

Jesu sæde ved Guds højre hånd skal ikke blot forstås som stedbe-
tegnelse, men snarere som opfyldelsen af løftet i Sl 110,1: ”Sæt dig 
ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel 
for dine fødder!“ Dermed menes Jesu tiltrædelse som konge og 
præst efter sin himmelfart.

Med udtryk som ”hovedsagen“, ”vi har“ eller ”sande“ understreger 
forfatteren, at troen beror på kendsgerninger. Kristne støtter ikke 
deres tillid på følelser eller vage indtryk. Frelsen er ikke grundlagt 
på usikre håb, men på det, der allerede er virkeliggjort. Derfor be-
finder frelsesvisheden sig ikke i et lufttomt rum, men er sikret gen-
nem Guds løfter og de himmelske realiteter.
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Hebr 8,3-7

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Formidleren

Hvorfor betegnes Jesu formidlergerning som en ”højere tjeneste“?

Hvordan kan man gøre brug af denne formidling?

Det græske ord for formidler er et fagudtryk, der relateredes til per-
soner, der opfyldte en eller flere af følgende funktioner:  
(1) dommer mellem en eller flere parter, (2) forhandlere eller mæg-
lere, (3) juridisk vidne eller (4) en, der optrådte som garant og på 
den måde garanterede, at kontrakten blev overholdt.

Jesus skal i Hebræerbrevet ikke opfattes som formidler på den 
måde, at han udglatter en strid mellem Gud og menneskene eller 
optræder som fredsstifter, at han forsoner flere parter eller op-
træder som vidne, som skal bekræfte opfyldelsen af en kontrakt. I 
stedet er Jesus garanten for den nye pagt (7,22). Han garanterer, at 
pagtens løfter opfyldes.

Det var først Kristi død, der gjorde indgåelsen af den nye pagt mu-
lig, fordi han opfyldte kravene fra den første pagt med Israel, som 
var blevet brudt (9,15-22). I denne forstand er Jesus garanten, der 
har påtaget sig de retslige forpligtelser fra den første pagt. Desuden 
garanterer Jesu ophøjelse i himlen, at Guds løfter opfyldes. Jesus 
garanterer pagten, fordi han har vist, at Guds løfter er sande. Ved at 
oprejse Jesus fra de døde og sætte ham ved sin højre hånd har Gud 
vist, at han også vil oprejse os, for at vi skal bo sammen med ham.

Kristus har opfyldt pagtens krav. Hvilken rolle spiller lydighed over-
for Gud i mit liv?

MANDAG 14. FEBRUAR 2022
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Hebr 8,8-13

 

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

Den nye pagt

Hvilken begrundelse angiver forfatteren for, at det var nødven-
digt med en ny pagt?

Hvilken plads får loven i den nye pagt?

Allerede profeterne ( Jer 31,31-34) forudsagde, at Gud ville slutte en 
ny pagt med sit folk. De vedvarende overtrædelser af hans anord-
ninger forhindrede et varigt fællesskab mellem Israel og Gud. Det 
kunne det levitiske præstedømme heller ikke ændre på. Det kunne 
ikke gøre fuldkommen (10,1) eller føre til målet (7,19).

Hebræerbrevet reflekterer ikke over, hvorfor der overhovedet fin-
des sådan en frelsesordning. Det fremhæver snarere den nye pagts 
fordele: Den er bedre (8,6; 7,22), udadlelig (8,7). Den giver et bedre 
håb (7,19), hvor mennesket får adgang til Gud, så fællesskabet kan 
fuldendes.

Den nye pagt baserer på en indre forvandling: Gud vil skrive sin vilje 
i menneskets hjerte. Hans Ånd bevirker en gennemgribende æn-
dring i den indre overbevisning og motivation. Frygt og trods over 
for Gud bliver til lydighed af kærlig hengivenhed. Sandhedserken-
delse er ikke begrænset til nogle få personer, men griber alle, der 
åbner sig for Åndens virke. Men først og fremmest kommer den nye 
pagt med fuldkommen og varig tilgivelse – forudsætningen for et 
varigt og ubesværet fællesskab.

”I bliver nødt til at elske menneskene, hvis I vil forandre dem!“  
(Heinrich Pestalozzi, tysk pædagog)
 

TIRSDAG 15. FEBRUAR 2022
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Hebr 9,1-10

 Forståelse

 
 

 Refleksion

Den gamle pagts begrænsning

Hvilke ritualer skelner forfatteren imellem i v. 6 og 7?

Hvad gør min samvittighed ”fuldkommen“?

Forfatteren relaterer beskrivelsen af helligdommen til tabernaklet, 
som Moses efter Guds plan lod bygge (2 Mos 25,40). Denne jordiske 
helligdom og de tilhørende ritualer peger på den gamle pagts be-
grænsninger og viser dermed også ud over dem selv. Overgangen 
mellem den daglige og den årlige tjeneste repræsenteres ved hel-
ligdommens to afdelinger. Ingen præster måtte opholde sig i Det 
Hellige ved det årlige ritual i Det Allerhelligste på den store forso-
ningsdag (3 Mos 16,17). Dette betyder, at adgangen til den himmel-
ske helligdom var udelukket, så længe ritualerne i den jordiske stod 
ved magt.
 

Dagligt ritual Årligt ritual

Tjeneste i Det Hellige Tjeneste i Det Allerhelligste

Mange præster tjener Kun ypperstepræsten 

Mange daglige ofre Et årligt offer

Ingen direkte adgang til  
Guds nærvær

Direkte adgang til Guds nærvær

(ifølge Andrews Study Bible, Berrien Springs, MI 2010, S. 1610)
 
Forestil dig, at du var nødt til at bringe dyreofre for dine synder. 
Hvordan ville du have det med det? Muligvis kan offertjenesten 
have modvirket lemfældig omgang med synd. Hvordan kan man 
som kristen værne sig mod dette?

ONSDAG 16. FEBRUAR 2022
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EKSKURS

Jer 31,31–34
Ez 36,26-27

 

 

Grafisk præsentation af pagten

1. Guds gerning: Nådepagten (Frelsens pagt)
 • Gud reagerer på menneskenes synd
 • Omfatter alle pagter, som Gud har indgået med mennesker  

 til alle tider
•  Mål: Genoprette tilstanden fra før synden kom ind i verden

2. Guds gerning: Den gamle pagt (Tiden før Jesu død på korset)
 • Den jordiske helligdomstjeneste, der symboliserede  

 omgangen med synd og tilgivelse (dyreofre)
 • System af ceremonielle, moralske og civile love
 • Ingen virkelig løsning af syndens problem

3. Guds gerning: Den nye pagt (Tiden efter Jesu død på korset)
 • Ratificeret ved Jesu Kristi blod
 • Gyldig til alle tider på grund af Jesu offer
 • Virkelig tilgivelse af synd er mulig
 • Lægger vægt på menneskets indre fornyelse

4. Menneskelig reaktion: den tidsubegrænsede oplevelse af den 
gamle pagt

 • Kun ydre formel fromhed
 • Gerningsretfærdighed

5. Menneskelig reaktion: den tidsubegrænsede oplevelse af den 
nye pagt

 • Oplevelse af sand tro
 • Gjort mulig ved Helligånden
 • Guds lov i hjertet
 • Indre fornyelse

Kilde: Skip MacCarty: In granite or ingrained? What the Old and New Covenants re- 
veal about the Gospel, the Law, and the Sabbath, Berrien Springs, MI 2007, 292-305

TORSDAG 17. FEBRUAR 2022

Guds gerning

Frelsens pagt

Menneskeligt svar

Erfaring i den gamle pagt

Erfaring i den nye pagt

Syndefaldet Den nye jord

Helligdomstjenesten

Den historiske nye pagt

Jesus

Den historiske gamle pagt
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2 Mos 24,1-8
 

 Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Ikke i egen kraft

Hvordan ville jeg beskrive mit pagtsforhold til Gud? 

Ved indgåelsen af pagten ved Sinaj havde Israels folk erklæret sig 
fuldt ud rede til at adlyde Guds lov. ”Ånden var virkelig villig, men 
kødet var skrøbeligt ... Den Nye pagt lykkes derfor, fordi den er op-
fyldt, dog ikke i vores egen svage menneskelige styrke, men i troens 
styrke ved den iboende Kristus“ (Seventh-day Bible Commentary vol. 
1, p. 631).

”Begge skader sig selv: Den, der lover for meget, og den, der forven-
ter for meget“ (Gotthold Ephraim Lessing, 1729-81, oplysningstidens 
vigtigste tyske digter).

Hvordan forholder jeg mig til brudte løfter?

I Brevet til Hebræerne beskrives to faser til realiseringen af Guds 
frelsesplan. Den første var forbundet med den jordiske helligdom 
og præstegerningen der, som ikke varigt kunne løse syndens pro-
blem. Dette er først ved Jesu blod blevet muligt i den nye pagts 
sande, himmelske helligdom.

FREDAG 18. FEBRUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvorfor indgås der pagter?

  Jer 31,31-34
Hvorfor var det nødvendigt med en fornyelse af pagten?

”Vi elsker kun den, der skaber fornyelse i os“ (Siegfried Brunn)

Hvad tænker I om dette?

  Hebr 8,1-2
Hvilke forudsætninger skal opfyldes for at kunne gøre krav på  
Jesu ypperstepræstelige tjeneste?

Hvordan ytrer Jesu tjeneste sig i jeres hverdag?
 

  Hebr 8,6
Hvilke løfter baseres den nye pagt på?

Hvad giver jer vished om, at jeres synder er tilgivet?

  Hebr 9,1-10
Hvilke aspekter ved den gammeltestamentlige helligdom kan I  
forstå, og hvilke forekommer jer uforståelige?

Hvorfor kan det på trods af v. 5 være givende at beskæftige sig  
med detaljerne i helligdomstjenesten?

  Hebr 8,10-12
Hvilken betydning har loven i den nye pagt?

Hvilken rolle spiller den i jeres hverdag?

Hvordan kan man forklare for andre, hvad syndstilgivelse og  
renselse er?

DIALOG TIL SABBATTEN 19. FEBRUAR 2022


