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BREVET TIL HEBRÆERNE
 
Bibelstudier for 1. kvartal 2022 er udarbejdet af arbejdsgruppen ”Arbeitskreis  
Bibelschule“ i Adventistkirkens tyske union – i overensstemmelse med de ret-
ningslinjer, der er givet af Generalkonferensen (den Intereuropæiske Division). 
Emnerne er de samme som i standardudgaven og præsenterer adventisternes 
kristne tro ud fra et bibelsk fundament på en tidssvarende måde. Materialet har 
et tydeligt europæisk (tysk) islæt. Det er bygget op omkring én tekst til hver dags 
afsnit. Teksten understøttes af en kort forklaring, der uddyber baggrunden for 
teksten, en tanke til fordybelse og et åbent spørgsmål til eftertanke.
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INTRODUKTION TIL 1. KVARTAL 2022

Introduktion 

Han så hende første gang i en kirke. Han var fordybet i tanker, da sy-
net af hende ramte ham. Pigen havde en sælsom tiltrækningskraft 
på den unge mand. Hvorfor kunne han ikke vende blikket bort fra 
hende? Ved eftertanke opdagede han, at det var på grund af hendes 
øjne. Maleriet viste kun hendes ansigt, og hun så koncentreret på et 
eller andet, men hvad og hvorfor var hun så optaget af det? I mange 
år kunne han ikke få billedet ud af hovedet, indtil maleren Arnold 
Jiménez forklarede dets hemmelighed. Hensigten med maleriet var, 
at øjnene tiltrak sig betragterens opmærksomhed. Når man så nøje 
efter, opdagede man, at pupillerne genspejlede det, som pigen så 
på. Hendes øjne var rettet mod Jesus på korset.

Det portræt, der tegnes af Jesus i Hebræerbrevet, kan udøve en lige 
så tiltrækkende kraft. Jesus beskrives som universets herre, der 
sidder ved Guds højre hånd. Utallige engle tilbeder og tjener ham 
(1,5-14; 12,22-24). Han har opnået retten til at regere ved at besegle 
Satans nederlag med sin død (2,14-16). Jesus er også den ophøjede 
ypperstepræst. Uden synd og fuldkommen hellig lever han evigt for 
at tjene os i den himmelske helligdom (7,26-8,5). Han har ret til det, 
fordi han bragte sig selv som det fuldkomne offer, som er virksomt 
for alle og til alle tider (10,1-14). Jesus har formidlet en ny pagt mel-
lem Gud og Guds folk, som vil bestå til evig tid (8,6-13).

Det, der holder læseren fanget ved Jesu portræt, er ikke kun, hvad 
han har gjort, men også, hvem han er. Han fødtes som menneske 
ligesom vi, og han blev fristet ligesom vi. Og alligevel sidder han i 
magtens centrum i universet. Når vi ser på den himmelske scene 
med de himmelske væsner, tiltrækkes vores øjne af den éne, som 
står i centrum for det hele, og som ser ud som vi, fordi han er blevet 
ligesom en af os. Jesus, vores bror, befinder sig i Guds nærvær i him-
len, og han står inde for os på trods af vores synd og svaghed.

I Jesu person mødes tre dimensioner af frelseshistorien. Den før-
ste er den personlige dimension. For læsere, der er led og ked af 
skammen og det kristne livs udfordringer (10,32-34), er Jesus tro-
ens ophav og fuldender. De bør se på ham, der ligeledes fandt sig 
i en sådan modstand fra syndere (12,1-4). Den anden er den fælles 
dimension. For Guds folk, som er undervejs til og ind i det af Gud 
lovede land, er Jesus den nye Josva. Folket skal følge hans ledelse 
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INTRODUKTION TIL 1. KVARTAL 2022

(kap. 3-4; 11-12). Den tredje er den universelle dimension. Jesus er den 
nye Adam – Menneskesønnen – i hvem Guds hensigt med menne-
skeheden opfyldes (2,5-10; 12,22-28).

Jesu portræt, som indfanger bredden og længden samt højden 
og dybden af Guds kærlighed til os, er temaet i det foreliggende 
studiemateriale. Og ligesom Jesu billede i maleriets øjne fangede 
opmærksomheden hos den unge mand, så kan Jesu billede, som det 
præsenteres i Hebræerbrevet ikke blot fange vores blik, men også 
vores kærlighed og beundring for Jesus som vores bror i himlen.

TYSKE BIBELOVERSÆTTELSER
BB = BasisBibel; EB = Elberfelder Bibel; EÜ = Einheitsübersetzung; GNB = Gute 
Nachricht Bibel; Hfa = Hoffnung für alle; NeÜ = Neue evangelist. Übersetzung;  
NG = Neue Genfer Übersetzung; NLB = Neues Leben Bibel; NZB = Neue Zürcher 
Bibel; SLT = Schlachter-Bibel 2000; SEB = Stuttgarter Erklärungsbibel
 
ANDRE FORKORTELSER
SAT = Stuttgarter Altes Testament; WStB = Wuppertaler Studienbibel
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UGEN 26. DECEMBER 2021 - 1. JANUAR 2022

”For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få  
det, som han har lovet“ (Hebr 10,36).

Brevet til Hebræerne skal styrke Jesu efterfølgere, der er blevet 
modløse, i deres tro og forny deres tillid til Guds løfter. 

Han havde i al offentlighed bekendt sin tro på Gud, havde tålt mod-
stand og forfølgelse og været et troens forbillede. ”Når mennesker 
har vist stærk tro og vundet herlige sejre, indtræder der ofte en 
reaktion. Sådan gik det også Elias ... Han var blevet hævet til Pisgas 
tinde, men nu var han helt nede i dalen. Da den Almægtiges kraft 
hvilede over ham, bestod han en overvældende trosprøve; men 
nu, da han havde tabt modet … mistede han sit tag i Gud. Han var 
blevet højt ophøjet, og reaktionen var overvældende. Elias glemte 
Gud og fortsatte sin flugt. Til sidst befandt han sig alene i en ørken“ 
(Ellen White, Profeter og Konger, DB, s. 82-83). 

Hebræerbrevets modtagere befandt sig i en lignende troskrise. 
Deres oprindelige begejstring for Kristus var lige så langsomt blevet 
afløst af modløshed. Havde de ventet forgæves på løfternes opfyl-
delse? Var deres tro på Jesus en fejltagelse? Hvad kunne nu hjælpe 
dem?

Søndag ”Husk den første tid“ Hebr 2,3-4; 10,32-34
Mandag Giv agt på ordet Hebr 2,1-3; 12,25; 13,22
Tirsdag Mælk eller fast føde? Hebr 5,11-6,3
Onsdag Giv agt på hinanden Hebr 3,12-14; 10,23-25
Torsdag ”I har brug for udholdenhed“ Hebr 9,27-28;10,35-37;  
   11,24-26
Fredag Vig ikke tilbage Hebr 10,38-39; 12,3.12.13

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge Til hebræerne
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SØNDAG 26. DECEMBER 2021

Hebr 2,3-4;  
10,32-34

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

7

”Husk den første tid“

Hvad minder afsenderen de troende om? 
 
Hvilken rolle spiller troserfaringer, især i krisetider?

I sit brev minder forfatteren sine læsere om, hvordan de ved apost-
lenes forkyndelse kom til tro på Kristus. Deres bekendelse medførte 
ganske vist også hån, spot og fornærmelser. Nogle af dem blev taget 
til fange og frarøvet deres ejendom eller stillet offentligt til skue og 
mishandlet. Det har de alt sammen tålmodigt fundet sig i, endda 
med glæde. Disse erfaringer har svejset dem sammen i et solidarisk 
fællesskab.

Gud har på intet tidspunkt svigtet dem. Han viste sig derimod for 
dem med tegn, undere og mange slags mægtige gerninger. Helligån-
dens kraft og gaver kom tydeligt til udtryk i deres liv. Det burde de 
huske på nu.

Der er ingen af os, der personligt har set Jesus eller hørt hans ord og 
været vidne til hans gerninger. Ingen af os har mødt den opstandne. 
Vores tro bygger på vidnesbyrd fra mennesker, der har troet forud 
for os, og som har oplevet evangeliets livsforandrende kraft. Men vi 
har også gjort erfaringer, som har gjort vores tro dybere, har styr-
ket vores motivation og bekræftet den opfattelse, at vi ikke ”byg-
gede på udspekulerede fabler“ (2 Pet 1,16). Det er vigtigt at bevare 
disse erfaringer i hukommelsen og mindes dem, især når troen har 
tendens til at vakle, og vi fristes til at give op.

”At mindes er en værdig form for æresbevisning“ (Torsten Marold).
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Hebr 2,1-3;  
12,25; 13,22

 Forståelse

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

 

Giv agt på ordet

Hvad betyder denne opfordring: Giv agt på ordet? Hvad vil være 
konsekvensen af at ringeagte ordet? 

Hvilken betydning har det i et troende menneskes liv, at man kan 
lytte opmærksomt?

”Det, vi har hørt“ er evangeliets prædiken, der bygger på Jesu for-
kyndelse – ham, der taler fra himlene (12,25). Det var denne præ-
diken, der fik hebræerne til at tro på Kristus. Lader man hånt om 
dette frelsesbudskab ved overtrædelse og ulydighed, vil man komme 
bort fra den rette kurs og ikke nå sikkert i havn. Kun den, der holder 
sig til ordet, vil nå målet. 

Hebræerbrevet kalder sig selv for en formaningstale (1992-oversæt-
telsen). I Bibelen 2020 kaldes Paulus’ ord for en opmuntring. Begge 
begreber benyttedes både i forbindelse med prædikenen i synago-
gen (ApG 13,15) og i sammenhæng med den kristne gudstjeneste (1 
Tim 4,13). Set i det lys er Brevet til Hebræerne den første, fuldstæn-
digt bevarede kristne prædiken. Den blev holdt i menighedsforsam-
linger.

Ligesom troen kommer af det, der høres (Rom 10,17), lever og vokser 
den også kun ved, at Guds ord til stadighed høres og tages til efter-
retning. Den, der bevidst lader hånt om dette, afviser i sidste ende 
Kristus selv, der ønsker at tale til mennesket.

”Jeg skriver jo til jer i al korthed“ (13,22). Hvornår forekommer en 
prædiken mig lang, og hvornår glemmer jeg tiden? Skal årsagen 
overvejende findes hos taleren eller hos mig selv?

MANDAG 27. DECEMBER 2021
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Hebr 5,11-6,3

 

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Mælk eller fast føde?

Hvilken bebrejdelse rammer menigheden hårdt? Hvad bygger  
den på? 

Hvad er forskellen på fuldvoksne og spædbørn i forhold til tro?

Bebrejdelsen rammer hårdt. På trods af, at de har været kristne 
længe og burde være modne i deres tro ( fuldvoksne), befinder de sig 
– åndeligt set – stadig på et umyndigt barnestade. I er blevet sløve til 
at høre betyder, at de ikke lytter rigtigt, har svært ved at tænke selv 
og ikke forstår, hvad der bliver sagt. De er afstumpede og udviser 
ikke stor interesse for åndelig næring.

Kristne mennesker og menigheder med myndighed er et resultat af 
personligt bibelstudium, samtaler om Bibelen og lødige prædikener. 
Troende mennesker burde også være i stand til at undervise og for-
klare frelsesbudskabet for andre. Men hvis de ikke selv har forstået 
ret meget, kan deres tro ikke vokse og deres erkendelse af sandhe-
den ikke øges i forsøget på at formidle disse. De forbliver umyndige 
og uerfarne. Da deres dømmekraft ikke trænes, formår de ikke rig-
tigt at skelne mellem godt og ondt. 

Følgende hører til den grundlæggende viden om Guds budskab:
• omvendelse fra døde gerninger og troen på Gud
• dåb og håndspålæggelse i forbindelse med dåben
• de dødes opstandelse og dommen

Hvis disse grundlæggende sandheder om Kristus kan sammenlig-
nes med mælk, hvad menes der så med fast føde?
 

TIRSDAG 28. DECEMBER 2021
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Hebr 3,12-14; 
10,23-25

 Forståelse
 

 Anvendelse

 
 

 

 Refleksion

Giv agt på hinanden

Hvordan kan menighedens åndelige nød afhjælpes?
 
Hvor vigtige er andre kristne for ens egen tro?

”Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro 
hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud“ (3,12). Denne op-
fordring har et dobbelt sigte. På den ene side har enhver kristen et 
personligt ansvar over for Gud og bør fokusere på sit eget åndelige 
ve og vel og sørge for urokkeligt at holde fast i den oprindelige tillid. 
På den anden side bør vi give agt på hinanden og støtte hinanden i 
at holde fast ved bekendelsen af vort håb.

Hvad vil det sige at give agt på hinanden? Teksten omtaler tre 
aspekter:

• at tilskynde hinanden til kærlighed og gode gerninger: kristne 
mennesker bør være motiverende i deres venlige måde at op-
muntre andre på.

• ikke at svigte sin egen forsamling (ordret: at lade den i stikken): 
den, der uden grund trækker sig tilbage fra fællesskabet og sine 
”søskende“, lader dem sådan set i stikken, fordi han ikke længere 
ved sin tilstedeværelse og med sine ord kan opmuntre dem.

• at formane hinanden: det ord, der her (og mange andre steder i 
Det Nye Testamente) er brugt, har en tredobbelt betydning: for-
mane, opmuntre og trøste. Luther oversætter det for det meste 
med ”formane“. Men burde opmuntring og trøst ikke tit priorite-
res højere end formaning? 

Det er ikke mit ansvar, hvad andre mennesker siger og gør, men jeg 
er sandelig ansvarlig for, hvad jeg selv gør og siger til andre.

ONSDAG 29. DECEMBER 2021
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Hebr 9,27-28; 
10,35-37;  
11,24-26

 Forståelse

 
 Anvendelse

 Refleksion

 

”I har brug for udholdenhed“

Hvilken begivenhed skal opmuntre hebræerne til at holde ud?  

I hvor høj grad hjælper den lovede belønning mig til beslutsomt  
at fortsætte min trosvej?

”At dagen nærmer sig“ (10,25) skal styrke hebræernes tillid til Gud 
og deres trosvished og motivere dem til at være der for hinanden. 
De har set frem til dommens dag, det vil sige deres frelse. For til 
sidst at få det, som Gud har stillet i udsigt, kræves der udholdenhed, 
det vil sige tålmodighed og vedholdenhed. Mens ventetiden fore-
kommer de troende at være alt for lang, trøstes de af forfatteren 
med udsigten til, at det nu kun varer en kort tid (10,37), indtil Herren 
kommer.

Er det evige liv belønningen for vores trofasthed i troen? Vi synes må-
ske, det gamle finans- og retsprincip quid pro quo (noget for noget) 
er alt for beregnende og ikke særlig fromt, men set i lyset af, hvad 
mange kristne har måttet lide for deres tros skyld (se søndag), er 
det rigtigt at stille dem samme belønning i udsigt, som Jesus har lo-
vet sine disciple (Luk 6,23.35). Men lønnen henholdsvis belønningen 
er en nådens gave fra Gud, og trofasthed i efterfølgelsen er ikke en 
gerning, der kan gøre krav på belønning.

”De fleste fiaskoer indtræffer lige før målet“ (Thomas Edison).

TORSDAG 30. DECEMBER 2021
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Hebr 10,38-39;
12,3.12.13

 
 Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Vig ikke tilbage

Hvad vil det sige for mig personligt: ikke at vige tilbage og ikke at 
opgive modet?

”Er du fristet til at give efter for bange anelser og dyb fortvivlelse? 
Du skal ikke frygte, selv i de mørkeste dage, når udsigterne er dår-
ligst. Tro på Gud. Han kender dit behov. Han er almægtig. Hans 
uendelige kærlighed og omhu svigter aldrig. Du skal ikke frygte for, 
at han ikke vil opfylde sine løfter … Han vil aldrig forandre den pagt, 
han har sluttet med dem, der elsker ham“ (Ibid., s. 84).

Der er flere mennesker, der opgiver for tidligt, end mennesker, der 
går fejl af målet.

For at tro kan forblive levende, er det nødvendigt, 1) at mindes  
erfaringer, 2) at lytte til Guds ord, 3) at blive åndeligt fuldvoksen,  
4) at være der for hinanden, 5) at vente på Herren med tålmodig-
hed, og 6) ikke at tabe modet.

FREDAG 31. DECEMBER 2021
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Spørgsmål til drøftelse

Hvad har hjulpet jer i troskriser?

  Hebr 2,1-4
Hvilken rolle spiller erfaringer for troen? Hvilken betydning har 
det i den forbindelse at høre Guds ord?

  Hebr 5,11-6,3
Hvad er kendetegnende for en fuldvoksen kristen eller  
menighed? 

Hvilke problemer opstår, når troende kun indtager ”mælk“ i  
stedet for ”fast føde“? 

  Hebr 10,23-25
Hvad vil det sige at ”agte på hinanden“? Hvordan går det med  
de nævnte tre områder i vores menighed?

  Hebr 10,35-39
I hvilket omfang styrkes udholdenheden ved troen på den  
snarlige genkomst? 

På hvilken måde er udtrykket ”at det kun varer en kort tid“ en 
hindring eller en opmuntring for jer?

Hvad har I i dag lært om måden at omgås søskende i menigheden, 
der befinder sig i en troskrise?

Der kan afsluttes med bedegrupper.

Hvis man skriver sine følelser ned, bliver det lettere at styre dem  
og at bearbejde oplevelser. På denne hjemmeside kan man få lidt 
indsigt i ”skriveterapi“.

skriveterapi.dk/skriveterapi

DIALOG TIL SABBATTEN 1. JANUAR 2022

http://skriveterapi.dk/skriveterapi


14

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



18

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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1

2

3

 

4

5

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
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UGEN 9.-15. JANUAR 2022

”Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, 
hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også 
har skabt verden. Han er Guds herligheds glans og hans væsens 
udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han 
havde skaffet renselse for vore synder, tog han sæde ved den  
Højestes højre hånd i det høje“ (Hebr 1,2-3).

Gud taler med os mennesker. Den mest overbevisende måde er 
gennem sønnen, den lovede arving.

Det førte til store forandringer i 2020, da corona-pandemien brød 
ud. Den betød hårde nedskæringer for erhvervslivet. Livsvilkårene 
ændredes drastisk for utallige mennesker, der måtte frygte for 
deres eksistens. I begyndelsen havde man ikke overblik over de 
sundhedsmæssige skader, som pandemien ville medføre. Fordi vi 
skulle holde afstand til hinanden, blev vi nødt til at finde nye måder 
at kommunikere på: vi hilste med foden eller med albuen, vi talte 
til hinanden gennem et mundbind og med behørig afstand. Møder 
blev holdt online i stedet for fysisk. Uanset hvor hensigtsmæssige 
disse tekniske tiltag end er, så oplevede mange dog, at der mang-
lede noget. Det var ikke det samme som at mødes personligt – uden 
afstandskrav og mundbind, ansigt til ansigt.

I Bibelen præsenteres Gud som en kommunikerende Gud. I tusind-
vis af år har han talt til os mennesker – på mange måder. Gennem 
Jesus taler han direkte og uden forstyrrende distance til os. Det er 
vores tema i denne uge.

Søndag Gud taler Hebr 1,1
Mandag Gud taler på en bedre måde Hebr 1,2a
Tirsdag Skaber og arving Hebr 1,2b.4-5
Onsdag Glans og udtrykt billede Hebr 1,3a
Torsdag Frelser og forløser Hebr 1,3b
Fredag Søn og arving Hebr 1,4-5

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

3. 3. ugeuge Jesus – Sønnen
Hebræerbrevet 1,1-5
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SØNDAG 9. JANUAR 2022

Hebr 1,1

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

23

Gud taler

Hvordan talte Gud helt konkret til profeterne? Udfyld de tomme 
felter og reflektér over Guds mangfoldige måder at tale på:

4 Mos 22,21-31: 

Es 5: 

Hos 1: 

Dan 2,19: 

Gud tier ikke – han taler. Han ønsker at åbenbare sig og vise, hvem 
og hvordan han er. Opfordringer til omvendelse og løfter om frelse 
går hånd i hånd. Teksten sætter i v. 1 fokus på Guds kommunikation 
i den gamle pagt, som foregik via profeter. I den forbindelse regnes 
Moses også for en profet (5 Mos 34,10).

Gud taler også til os i dag. Han sender sine budskaber hver dag 
ligesom en radiokanal. Vi er ikke altid indstillet på at modtage, og 
somme tider er det en udfordring at skelne Guds stemme midt i al 
den knasende støj af øvrige stemmer. Men det er værd at være år-
vågen i hverdagen og være opmærksom på hans stemme. Meditativ 
bibellæsning under bøn kan her være til stor hjælp lige så vel som 
såkaldt lyttende bøn. 

O, lytter til, I folk i alle verdens riger!
Gud kalder, stille dog! og mærker, hvad han siger!
Al verdens tummel, ti! Her er en anden klang,
Gud med dig tale vil, så hør dog til engang!
(DDS nr. 590, strofe 1. Mel. Nu takker alle Gud)
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 Hebr 1,2a

 Forståelse

 Anvendelse

 
 Refleksion

 

Gud taler på en bedre måde

Hvorfor valgte Gud sin søn som talerør? 

Hvordan har du erfaret sønnens tale i dit liv?

Hvor Gud i fortiden talte til sit folk gennem profeter, taler han nu 
gennem sin søn. Udtrykket ved dagenes ende står i modsætning til  
i fortiden. Hvor Gud før i tiden kommunikerede med sit folk gennem 
andre, taler han nu i sønnen direkte til mennesker. I Jesus siges alt 
det til os, som er nødvendigt – der findes ikke nogen bedre måde at 
kommunikere på. 

På Jesu tid havde folket i lang tid ikke været opmærksom på Guds 
tale. Den seneste åbenbaring, der kom til udtryk i det skrevne ord, 
var 400 år tidligere blevet fremført af Ezra og Nehemias og profeter 
fra tiden efter eksilet som for eksempel Malakias. Men nu talte Gud 
til dem igen – gennem Jesus.

”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig“ (Gal 2,20). Selv om 
vi ikke kan se Jesus, er han til stede – han lever ved sin ånd i os. Vi 
kan tale til ham og lytte til ham. 

”Det ville være godt for os alle at bruge en eftertænksom time med 
tankerne på Kristi liv. Vi kunne genkalde det punkt for punkt og lade 
fantasien udmale hver eneste begivenhed, især de sidste“ (Ellen 
White, Jesu liv, DB, s. 62).

MANDAG 10. JANUAR 2022
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Hebr 1,2b.4-5

 Forståelse

 Refleksion

 

Skaber og arving

Hvad betyder det, at Jesus er arving ”til alle ting“? 

Jesu navn overgår englenes – er det også sådan, jeg ser på det?

Hebr 1,10 siger, at Jesus er Herren, der har skabt himlen og jorden. 
Forfatteren citerer Sl 102,26-28. Ifølge Hebr 2,10 skabtes universet 
af Faderen – det samme udtryk som benyttes om Jesus i 1,2. Fade-
ren skabte, og Jesus skabte. Det vil altså sige, at Jesus selv er skaber-
gud. Ifølge v. 4+5 har Jesus arvet et navn. Titlen af søn fik Jesus ikke 
ved fødslen, men ved sin dåb, hvor han blev kaldet til sin opgave og 
udvalgt (Matt 3,17; Mark 1,11; Luk 3,22; Joh 1,34). På grund af sin vel-
lykkede mission blev han arving til alle ting.

På megen styrke, ros og magt,
på rigdom, venner, kløgt og pragt
vil verdens børn forlade sig;
jeg på min Gud fortrøster mig,
han skabte himmel, hav og jord,
han er min hjælp, det er hans ord.

Når du går ind, når du går ud
og følger Herrens ord og bud,
til hver en tid, på hvert et sted
sit lejde Gud dig giver med:
At han er din beskærmer blid
og hjælper dig til evig tid.

(Hans Thomissøn 1565, Fr. Hammerich 1850. 
DDS nr. 47, Jeg løfter mine øjne op, strofe 2 og 6)

TIRSDAG 11. JANUAR 2022
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 Hebr 1,3a

 Forståelse

 Anvendelse 

Glans og udtrykt billede

I hvilke konkrete situationer viste Guds herlighed sig i Jesu liv?

Hvor bliver Guds herlighed synlig i dag?

I Det Gamle Testamente viste Guds herlighed sig, idet han var nær-
værende hos sit folk (2 Mos 16,7; 24,16-17; 3 Mos 9,23; 4 Mos 14,10). 
Når man leder efter eksempler på Guds herlighed i Jesu liv, finder 
man den blandt andet i englenes kor blandt hyrderne, Jesu dåb, 
hans forklarelse, opstandelse og himmelfart. Desuden bliver Guds 
herlighed synlig i almindelige hverdagssituationer som for eksem-
pel, da Hanna og Simeon ser Frelseren i den nyfødte. Guds herlig-
hed bliver ikke kun tydelig i overvældende øjeblikke. Somme tider 
lyser den også op i det uanselige. 

Jesus viser, hvordan Gud virkelig er ( Joh 14,9). Mennesket bærer 
Guds billede i sig, men ikke hans væsen (1 Mos 1,26). Sønnen bærer 
derimod også Guds væsen i sig. Jesus lever Guds herlighed, idet han 
vidner om hans kærlighed og giver den videre. 

Guds herlighed viser sig også hos os, når vi oplever bønnesvar, en 
farvestrålende solnedgang, eller når der pludselig ”går et lys op for 
os“. Lad os gå gennem livet med et årvågent sind og åbne øjne, og 
lad os gå på opdagelse efter tegn på Guds nærvær i vores hverdag.

ONSDAG 12. JANUAR 2022
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Hebr 1,3b

 Forståelse

 Refleksion

 

Frelser og forløser

Hvorfor kunne renselse fra synd først ske ved Jesu offerdød på 
korset? 

Hvad betyder det for os, at Gud allerede har skaffet renselse for 
vores synder?

I den græske oversættelse af Det Gamle Testamente (Septuaginta) 
benyttes begrebet renselse i offerkulten. Renselse gennem et offer 
består af tre ting: 1) synderne fjernes, 2) synderne forlades og 3) 
samvittigheden renses. Gennem Jesu død er renselse for synd fuld-
bragt – det er ikke nødvendigt med flere ofre. Vi er frelst alene ved 
ham.

Af nåde er jeg det, jeg er,
Guds barn og arving med,
ja broder til min frelser kær,
tænk hvilken salighed!

Af nåde er jeg frelst og fri
i Lammets dyre blod
fra syndens tunge slaveri;
hvor er dog Herren god.

Af nåde får jeg kraft og mod
at trodse Satans værk,
at træde verden under fod;
hvor gør dog nåden stærk!

Af nåden får jeg Åndens trøst.
”Jeg ved, på hvem jeg tror.“
Så lyder stemmen i mit bryst.
Hvor er dog nåden stor.
(Ukendt forfatter.  
Adventistkirkens salmebog nr. 103. )

TORSDAG 13. JANUAR 2022
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Hebr 1,4-5
 

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Søn og arving

Hvorfor er Jesus mægtigere end englene?

Konceptet med en guddommelig adoption af en hersker var et ud-
bredt fænomen i den antikke verden. Den gav ham legitimitet og 
magt. Jesu dåb og forklarelse var øjeblikke, hvor Gud bekendte sig til 
Jesus som sin søn (Matt 3,17; 17,5). Begrebet søn skal forstås som en 
titel, man får tildelt (se tirsdagsafsnittet). Den giver magt og autori-
tet. Derfor er Jesus mægtigere end englene. Hans ”fødsel“ refererer 
til hans indsættelse på tronen (sml. Sl 2) og ikke til begyndelsen på 
hans eksistens, for Jesus har eksisteret altid. Der har ikke fandtes en 
tid, hvor han ikke var til, for han er Gud og dermed mægtigere end 
englene.

Gud er en Gud, der taler, en, der til alle tider kommunikerer med 
menneskene. Denne kommunikation er klarest gennem Jesus,  
sønnen, der genspejler Guds væsen, fordi han selv er Gud.

FREDAG 14. JANUAR 2022
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1
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4

Spørgsmål til drøftelse

Hvilke veje og metoder for kommunikation fandtes der tidligere? 
Hvordan ser det ud i dag? Hvad har ændret sig?

  Hebr 1,1-2a
Hvorfor er det så vigtigt for Gud at tale med os? 

På hvor mange forskellige måder har Gud i tidens løb åbenbaret 
sig? 

Hvordan er Jesus en bedre måde for Gud at kommunikere på? 

Hvad er det, der gør, at Jesus er profeterne overlegen? 

Hvordan taler Gud til os i dag?

  Hebr 1,1-5
Hvad siger følgende begreber om Jesu unikke væsen og hans  
forhold til Faderen?

• søn
• arving til alle ting
• hans herligheds glans
• hans væsens billede
• ved Guds højre hånd
• mægtigere end englene

  Hebr 1,3
Hvorfor kunne renselse fra synd først blive fuldbragt ved Jesu 
død på korset? 

Hvad betyder det for os, at Gud allerede har ”skaffet renselse for 
vore synder“?

DIALOG TIL SABBATTEN 15. JANUAR 2022
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UGEN 16.-22. JANUAR 2022

”Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for 
Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne 
sone folkets synder“ (Hebr 2,17).

Guds søn bliver menneske og bror. Det gør det muligt for ham at 
besejre døden, møde os mennesker som menneske, være deres for-
svarer og frelse dem.

”Hvad er da et menneske?“ (v. 6) er det spørgsmål, mennesker i 
årtusinder har stillet sig selv, når de har reflekteret over deres tilvæ-
relses væsen, værdi og mening. I Hebræerbrevets kapitel 2 findes 
en anden tilgang til dette spørgsmål. Idet forfatteren reflekterer 
over Kristus, finder han her svaret på spørgsmålet om det at være 
menneske.

I kapitel 1 er han Gud og indsættes som Guds søn (1,1-5; sml. Rom 
1,4). I kapitel 2 er han menneske og bliver bror. På den måde er han 
ikke kun bundet til faderen, han binder sig derimod også til men-
nesket. I kapitel 1 er han ophøjet over englene, i kapitel 2 er han 
ringere, end de er. I Hebr 1 er han skaber, opretholder og hersker og 
i Hebr 2 en barmhjertig og trofast ypperstepræst.

Søndag Smeltet sammen med menneskene Hebr 2,5
Mandag Kun en kort tid ringere end engle Hebr 2,6-8a
Tirsdag Vi ser Jesus Hebr 2,8b-10
Onsdag Han skammer sig ikke Hebr 2,11-13
Torsdag Han gør døden magtesløs Hebr 2,14-16
Fredag En barmhjertig ypperstepræst Hebr 2,17-18

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Jesus – den trofaste bror
Hebræerbrevet 2,5-18
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SØNDAG 22. JANUAR 2022

Hebr 2,5

Forståelse

 Refleksion

31

Smeltet sammen med menneskene

Hvem har Gud underlagt den kommende verden og hvorfor?

Hvordan forestiller du dig den kommende verden underlagt  
under Kristus og/eller mennesker?

”Det er ikke englene, han har givet magt over frelsen i den kom-
mende verden – og det er den, vi taler om her. Der står …“ (v. 5.6a 
2020). Forfatteren gør et ophold i brevet, og svaret forbliver et øje-
blik åbent. I stedet for citeres Sl 8. Men hvem har Gud bestemt til 
at styre den kommende verden? Er det mennesket og dermed også 
læseren af de forudgående vers, der netop ikke skal forfejle dette 
mål (2,1-4)? Eller er det Kristus, som står i centrum af kapitel 1, hvem 
Gud, faderen, ”har lagt alt under hans fødder“ som denne salme 
også anvendes af Paulus (1 Kor 15,23-27)?

Ligesom i en akvarel, hvor farverne bevidst kan flyde ind i hinanden, 
så savnes også her de skarpe konturer – det er ikke et uheld, for 
her står Kristus ikke på den ene side og mennesket på den anden. 
Kristus derimod træder ind i det menneskelige område og bliver en 
del af det.

”Guds længsel er mennesket“ (Augustin).

Udsnit af loftudsmykningen i Det Sixtinske Kapel, Michelangelo ca. 1511.

Hvis der i åndelig forstand ikke mere findes noget på den ene side 
(Kristus) og på den anden side (mennesket), og når nu Kristus er  
blevet ét med mennesket, i hvor høj grad ændrer det vores syn  
på, hvad vi oplever af godt eller vanskeligt samt vores succeser og 
fiaskoer?
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Hebr 2,5-8a
Sl 8

 Forståelse

 

 
 Refleksion

 

Kun en kort tid ringere end engle

Sammenlign Sl 8 med citatet i Hebr 2. 
Hvilke forskelle og ligheder er påfaldende? 

Hvad vækker forundring i disse to tekster?

Salmisten er grebet af Guds storhed og hans skabelse. Men da han 
ser på sig selv, opstår en følelse af betydningsløshed. Dog spirer 
bevidstheden af egen værdighed frem: Gud har gjort mennesket lidt 
ringere end sig selv og bestemt det til at herske over denne jord.

Hebræerbrevets forfatter tager denne salme op, men sætter et 
andet fokus. I stedet for at være ringere end Gud orienterer han sig 
mod den græske oversættelse af Det Gamle Testamente og taler om 
engle. Samtidig tillader den græske tekst også at læse ”en kort tid“ i 
stedet for ”lidt ringere“. I denne oversættelse kan skabelse (1 Mos 
1,28), syndefaldet (”en kort tid ringere end englene“) og menneskets 
genoprettelse genkendes. Men forfatteren går et skridt videre: 
Kristus – som en kort tid blev gjort ringere end englene – er det 
menneske, der bringer fornyelse og frelse til veje.

Hvad er mennesket? En blomst, der blomstrer op og kort tid efter 
visner? En sø, hvis vand strømmer bort, og som udtørrer? ( Job 7,17; 
14,1-12) Eller en person, som Gud tager sig af, som i hans øjne synes 
værdifuld og er gjort lidt ringere end ham selv? Hvordan svarer du 
på dette spørgsmål for dig selv?

MANDAG 17. JANUAR 2022



33

Hebr 2,8b-10

 

 Forståelse

 Refleksion
 

 Anvendelse

Ganske vist ser vi (endnu ikke)

Hvad kunne de første kristne ikke se endnu?
Hvad kunne de derimod meget vel se?

Hvordan kan jeg ”se“ Jesus, når alting ”tumler rundt“ i mit liv?

Sygdomme, krige og katastrofer får råbet på en ny verden til at 
gjalde. Der hersker uretfærdighed på mange områder. Der er ab-
solut ingen tegn på, at de sagtmodige ejer jorden (Matt 5,5), at de 
troende regerer som konger sammen med Kristus (Åb 20,4), og at 
alting altså vil blive underlagt de frelste mennesker (Hebr 2,8).

Men – vi ser Jesus (v. 9). Netop for ham gælder udsagnet, at han er 
kronet med herlighed og ære (som sejrherre) (v. 7.9). Dermed menes 
hans ”ophøjelse“ og hans sejr på korset (jf. Joh 12,32-33). Med korset 
har døden mistet sin magt (1 Kor 15,55-57). Jesus er blevet frelsens 
begynder og ophav.
  
”Gud, der skabte hele verden og styrer alt, vil nemlig føre mange af 
sine børn ind i himlen. Derfor måtte han lade Jesus bane vej til frel-
sen for dem, og det kunne kun lykkes, ved at Jesus blev mishandlet 
og døde“ (v. 10, 2020).

Jesus er sejrherren, men mit liv ligner af og til snarere en katastrofe. 
Der er en stor kløft mellem krav og virkelighed. Hvor bliver foran-
dringen til det gode af?

Når du ikke kan se – fx Guds indgriben i dit liv – så hold dig for øje, 
hvad du allerede har oplevet med ham, og hvad du dermed har fået 
af urokkelig indsigt. Først og fremmest: Når alting står på hovedet 
– korset vil bestå! Han, der har sagt A til dig der, vil også sige B og 
bære dig gennem kriser og føre dig ind i en positiv fremtid.
 

TIRSDAG 18. JANUAR 2022
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 Hebr 2,11-13

 Forståelse
 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Han skammer sig ikke

Hvad er grunden til, at Jesus ikke skammer sig over os?

Hvor lurer der farer for at skamme sig over Jesus?

Den, der helliger, er Kristus. De, der helliges, (dvs. der regnes til 
Guds familie) er menneskene. Begge kommer fra den Éne, fra Gud, 
faderen. Jesus som bror skammer sig ikke over de nye familiemed-
lemmer. Forseelser, svagheder, svigt og beskæmmende adfærd 
afskrækker ham ikke. Derimod bliver Jesu bekendelse til dem un-
derstreget med tre gammeltestamentlige ord, som næsten lægges i 
munden på ham.

Det første citat er taget fra Davids lidelsessalme (Sl 22). I dens første 
del ses en henvisning til Jesu lidelse på korset. Den anden del, fra 
vers 23, beskriver triumfens glæde, som deles med hans brødre  
(v. 17).

De følgende to citater er lånt fra et beslægtet Esajasord (Es 8,17-18). 
Jesus var tidligere den, der kunne befale som Skaber og Gud, nu 
gjorde han sig lig med mennesket, der var afhængig af tillid og lydig-
hed (jf. 5,8-9) over for Gud. I denne lighed var han i stand til at vinde 
mennesker til at være Guds børn (2,17-18).

Det er sårende, når børn – uanset årsag – ikke vil kendes ved deres 
forældre, eller den ene ægtefælle ikke vil kendes ved den anden, 
eller den ene søskende ikke ved den anden – eller kristne ikke ved 
Jesus. Hvilke begivenheder kommer jeg til at tænke på, hvor jeg 
vidnede om min tro på Jesus eller beholdt den for mig selv? Hvad 
opmuntrer mig til at fortsætte, eller hvad ville jeg gerne gøre ander-
ledes i fremtiden?

”Den, der vil kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes 
ved over for min far i himlen“ (Matt 10,32; Bibelen 2020).

ONSDAG 19. JANUAR 2022
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Hebr 2,14-16

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Han gør døden magtesløs

Hvad siger teksten om grunden til, at Jesus blev menneske?

Hvor stor en hjælp er troen på Jesus, når man skal takle angsten  
i livet og mødet med døden?

Udtrykket kød og blod understreger i dette skriftsted menneskets 
skrøbelighed og hjælpeløshed over for døden (jf. 1 Kor 15,50). Ved 
sin død og opstandelse har Jesus gjort døden magtesløs og dermed 
har gjort ”ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen“ 
(2,14). Er denne magt brudt, så er alle, ”der hele livet havde været 
slaver af frygt for døden“ (2,15 2020) befriede.

I bund og grund står der bag forgængelighedens tegn, som vi op-
lever hele tiden, angsten for døden. Selvom man i en ung alder og 
med sine kræfter i behold ikke tænker på døden, bliver man bange 
og bekymret, når man bliver syg. Ingen ved, hvor galt det vil gå. Vo-
res tid er præget af frygt for sygdom, man ikke er herre over. Derud-
over kan en ulykke pludselig forandre livet.

”Digteren Shelley skrev engang: 'Vores smukkeste sange fortæller 
de sørgeligste tanker', og de sørgeligste tanker kredser i sidste ende 
altid om døden, uanset hvilket århundrede mennesker lever i ...  
Menneskeheden er fanget i dødsangsten. Dog gælder dette ikke 
mennesker, der tror på Jesus!“ (William G. Johnson, Der Brief an die 
Hebräer, s. 69. Advent-Verlag, Lüneburg 2003). De troende er ikke 
uberørt af døden, men de er ikke fortvivlet over den. De ser ud over 
afgrunden med håb.

”Alt det har jeg sagt jer, for at I har fred i mig. I har i verden vanske-
ligheder og trange kår, men vær ved godt mod: Jeg har besejret  
verden!“ ( Joh 16,33 ifølge Bruns [tysk oversætter]) 

TORSDAG 20. JANUAR 2022
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Hebr 2,17-18
 

 Forståelse

Egne tanker

En barmhjertig ypperstepræst

Hvilket løfte ligger der i tanken om en menneskelig ypperste-
præst hos Gud?

Jesus blev som menneske det, som han allerede før var som Gud: 
barmhjertig. Det gør det muligt for os at finde en barmhjertig og 
troværdig forsvarer og forsoner i ham. Hans identificering med os 
når ind til de største fristelser. Hans største udfordring var at undgå 
lidelsesvejen. Fordi han modstod denne fristelse, kan han hjælpe 
dem, der bliver fristet.

”Var Jesu fristelser identiske med vores? Nej, for to mennesker op-
lever ikke identiske fristelser. Alle har i anfægtelsen deres individu-
elle medfødte eller tilegnede stærke og svage sider … Fristelsernes 
karakter er også forskellig … og alligevel er kernen i alle fristelser … 
den samme: … Vil vi adlyde ham (Gud) eller hellere følge vores egne 
forestillinger“ (William G. Johnson, Der Brief an die Hebräer, s. 66 f).

FREDAG 21. JANUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

En mediator, der formår at mægle i en topartskonflikt, er ikke 
neutral, men partisk til begge sider. Hvad er forskellen?

  Sl 8,4-7; Hebr 2,5-8
Første konfliktpart: Mennesket, Guds skabning

I hvilken relation står mennesket til sin omverden?

Hvordan kan man i denne relation forstå den ”korte tid“ i  
Hebr 2,7 og udsagnet i v. 8b?

”Hvad er mennesket?“ – Hvad vil I svare på dette spørgsmål?

  Hebr 2,10-11
Anden konfliktpart: Gud Fader med sin søn Jesus Kristus

Hvilken konflikt ser Gud sig stillet over for (v. 1-3)?

Hvilke reaktioner fra Gud – først og fremmest: hvilken indre  
indstilling – over for mennesket bliver tydelige (v. 4.10.11)?

  Hebr 2,9.11-15
Mediatoren: Jesus mellem lidelse og herlighed
  
Kan man virkelig anse Jesus som en mediator?

Hvad, tror I, er (ikke) sandt i denne henseende? 

Denne mægling finder ikke sted uden ofre. Hvor ser I dem?

Hvad berører jer især?

Jesus skammer sig ikke over os. Hvad kunne være årsagen til,  
at vi skulle skamme os over ham.

  Hebr 2,17-18
Hvilket løfte til jer ser I i disse vers?

DIALOG TIL SABBATTEN 22. JANUAR 2022
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UGEN 23.-29. JANUAR 2022

”Altså venter der Guds folk en sabbatshvile“ (Hebr 4,9).

Den, der holder fast i tilliden til Jesus og lytter til Guds stemme, er 
på vej til Guds hvile.

En hindu havde erkendt, at evangeliet er sandt, men han var ikke i 
stand til at sige ja til Jesus. ”Det haster jo ikke,“ sagde han. Så blev 
han syg. Han bad en læge, der også var missionær, om hjælp.  
Lægen gav ham en flaske med følgende påskrift: ”Bør indtages om 
præcist et år.“ Straks sendte den syge bud tilbage med ønsket om  
at få noget, der kunne hjælpe med det samme. Derpå kom der en 
flaske med påskriften: ”Indtages om en måned.“ ”Jeg kan umuligt 
vente en måned. Jeg beder missionæren om at komme straks,“ 
sagde hinduen. ”Hvad hjælper det mig at vente, hvis jeg dør i dag?“

Kort tid efter kom missionæren med medicinen til den syge.  
”Hvorfor kunne du ikke vente, da det drejede sig om dit jordiske liv?  
Hvorfor haster det ikke, når det handler om din sjæls ve og vel?“ 
(Ifølge Axel Kühner, Hoffen wir das Beste, Aussaat-Verlag 2001, 219).

Søndag Større herlighed end Moses Hebr 3,1-6
Mandag Den forspildte Guds-hvile Hebr 3,7-19
Tirsdag en lovede Guds-hvile Hebr 4,1-11
Onsdag Guds skarpe ord Hebr 4,12-13
Torsdag Den sande ypperstepræst Hebr 4,14-16
Fredag Så længe det hedder ”i dag“ Hebr 3,7-8.13; 4,6-7

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

5. 5. ugeuge Jesus – hvilens ophav
Hebræerbrevet 3 og 4
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SØNDAG 23. JANUAR 2022

Hebr 3,1-6

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

39

Større herlighed end Moses

Hvori ligner Jesus og Moses hinanden? Hvorfor er Jesus Israels 
leder overlegen?

Efter at sønnens overlegne position i forhold til englene er blevet 
understreget i Hebr 1, sammenlignes Jesus nu med Moses. I visse 
kredse af datidens jødedom blev Moses næsten tilbedt som en  
gud og regnet for større end englene (ifølge A. G. Fruchtenbaum, 
Der Hebräerbrief, Hühnfeld 2016, 53).

Moses nævnes som et enestående eksempel på menneskelig tro-
skab over for det hus, han har fået betroet (sml. 4 Mos 12,7).

Hans hengivenhed i tjenesten viser hen til Faderen, der i fremtiden 
taler gennem sin søn (1,2) og er et foregribende billede på Guds tro-
skab. Sønnen står ganske vist i et andet forhold til Gud. Han er ikke 
bare en tjener ligesom Moses, men sønnen i Guds hus, skaberen, 
ejeren og arvingen. 

Moses var tro i Israels hus. Jesu større herlighed og troskab bliver 
nu virkeliggjort i ”os“, i Guds åndelige hus i nytestamentlig tid (sml. 
Ef 2,19-20; 1 Pet 2,5).

Forfatteren opfordrer os til at ”se hen til vor bekendelses apostel og 
ypperstepræst, Jesus“. Jesus indbød ligeledes ved flere lejligheder 
sine tilhørere til at se hen til dette og hint, for eksempel til himlens 
fugle og markens liljer, figentræet og markerne. Somme tider er det 
berigende ikke blot at spekulere over tingene for at forstå dem, men 
også tage dem i øjesyn, beundre dem, komme i berøring med dem 
og opleve dem.

Hvad bevæger mig, når jeg ser på Jesus?
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Hebr 3,7-19

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

Den forspildte Guds-hvile

Hvorfor er det nødvendigt, at kristne mennesker støtter  
hinanden? 

Hvordan kan sammenhold hjælpe mig, når jeg er svag?

Da det nu er os, der er Guds hus (v. 6), taler Helligånden i dag til 
menigheden gennem Skriften og beskriver den ved hjælp af Guds 
ord. Tre gange advares de troende mod ulydighed med Israel som 
eksempel.

1. Den gammeltestamentlige undervisning (v. 7-11). Sl 95,7-11 henviser 
til den bitterhed, der blev et afgørende vendepunkt under ørken-
vandringen. Gud reagerer med vrede på israelitternes ulydighed, 
og han formener den generation, der var udvandret fra Egypten, 
adgang til den hvile, som han havde stillet dem i udsigt i det love-
de land (5 Mos 1,34-35; 12,9-10; Jos 23,1), selv om han har tilgivet 
dem deres ulydighed (4 Mos 14,20-23).

2. Anvendelsen (v. 12-15). Forfatteren advarer imod at gøre oprør 
mod Gud og vende sig bort fra ham. Forman henholdsvis trøst 
hinanden (samme ordstamme, som Helligånden beskrives med 
i Joh 16,7), fordi I allerede er forbundet med Kristus og har del i 
ham.

3. Udlægningen (v. 16-19). ”Det, der truer menigheden – i lighed med 
israelitterne i ørkenen – er vantro (v. 12a.19), der samtidig er uly-
dighed (v. 18), og som består i, at man mister den tillid, som man 
havde i begyndelsen (v. 14)“ (SEB 1811).

På grund af dens vantro mistede eksodus-generationen det rolige 
livs velsignelse i det lovede land. Men den var stadig Guds udfriede, 
udvalgte folk. Nutidens menighed kan også forspilde den velsig-
nelse, der er tiltænkt den. Men fortryder den, er Guds tilgivelse og 
omsorg altid en mulighed.

MANDAG 24. JANUAR 2022
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Hebr 4,1-11

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

Den lovede Guds-hvile

I hvilken grammatisk tid taler forfatteren om Guds hvile?  
Hvordan kan jeg her og nu opleve denne hvile?

I Bibelen har udtrykket hvile flere betydninger

• det fredelige liv i Kana’an (5 Mos 3,20)

• templet, som pagtens ark befinder sig i (2 Krøn 6,41)

• hvilen efter skabelsen, der betegner afslutningen på et fuldført 
værk eller en aktivitet (1 Mos 2,2)

• hvilen i frelsen – tilliden til Jesu fuldbragte frelsergerning og den 
kommende hvile i den nye verden, som Gud har lovet

• sabbatshvilen – en hvile til åndelig vækst, hvile i troen og i livet, 
en sabbatslivsstil, der rækker ud over buddet. Det betyder blandt 
andet, at selve meningen ikke først og fremmest findes i arbejde 
og præstationer, men i tillidsforhold og relationer.

Josva evnede ikke at føre Israels folk ind til den lovede hvile. Løftet 
står altså stadig ved magt og gælder i dag Guds nye folk, Jesu me-
nighed. Jesus, der er større end Josva, leder sine børn ind til Guds 
sande hvile. Den er ikke blot et fuldkomment land, hvor der hersker 
fred, men den er livet i Guds ånds kraftfelt, frelsesvisheden her og 
nu og den evige sabbatshvile i en ny himmel og på en ny jord.

Sabbatshvilen er virkeliggørelsen af evangeliet. Den er ikke blot en 
simpel overholdelse af forskellige sabbatsbud, men er – ligesom 
evangeliet – Guds gave til mennesker. Denne gave ønsker at komme 
til udtryk på en helt konkret måde – ikke kun på den syvende dag, 
men også i hverdagen. Og på samme måde som i relationen til Gud 
kommer en sådan livsstil ikke til udtryk på en ensartet måde, men 
er individuel.

Hvordan ser min sabbats-livsstil ud i praksis?

TIRSDAG 25. JANUAR 2022
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Hebr 4,12-13

 Forståelse
 

 
 

 Anvendelse
 

Guds skarpe ord

Hvordan beskriver forfatteren Guds ord? Hvilken indflydelse  
har det på mig?

”Disse poetiske sætninger, der beskriver Guds ord, er måske udløst 
af den netop afsluttede udlægning af ordene i Sl 95,7-11, ‘som  
Helligånden siger’ (3,7). De gælder dog Guds tale i det hele taget, så-
vel i den gamle som i den nye pagt (sml. 1,1f)“ (SEB 1812).

Guds ord

• er levende. Det kommer fra selve livets kilde (Sl 36,10). Levende 
kan også betyde det modsatte af ubevægeligt. Guds ord er aktu-
elt i enhver kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og det 
har livsnære, aktuelle svar i alle livets forhold.

• er virksomt. I hebraisk tankegang kan tale og handling ikke ad-
skilles, når der er tale om Guds ord. I samme nu, Guds ord udgår 
og udtales, bevirker det noget. ”Det gør min vilje og udfører mit 
ærinde“ (Es 55,11).

• trænger igennem. Det afslører de inderste tanker og motiver. 
Guds ord holder sig ikke til overfladen. Det trænger ned til de dy-
beste lag i vores personlighed og viser, at intet kan holdes skjult 
for Gud.

Ingen skabning kan skjule noget for Gud. Alt ligger åbent for ham. 
Gud har uindskrænket adgang til alle ”persondata“. Det er næsten 
en skræmmende forestilling set i lyset af den omsiggribende og alle-
stedsnærværende persondatalovgivning. Men vi kan tage det roligt 
i tillid til, at Gud aldrig vil misbruge disse data. Han bruger dem ikke 
imod sine børn, men derimod altid til deres fordel.

ONSDAG 26. JANUAR 2022
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Hebr 4,14-16

 Forståelse

 
 Anvendelse

 Refleksion

 

Den sande ypperstepræst

Hvilke af Jesu egenskaber beskrives i disse vers?  
I hvilke situationer længes jeg efter medfølelse?

Disse vers indleder et nyt afsnit i Hebræerbrevet, den egentlige 
kerne, hvor der tegnes et billede af Jesus som himmelsk ypperste-
præst. Jesus er den sande formidler mellem Gud og mennesker  
(1 Tim 2,5). Selv om han til forskel fra de jordiske præster kommer 
med helt andre kvaliteter (han er Guds søn, har været i himlen, og er 
forblevet syndfri), er han helt og aldeles solidarisk med menneskene 
og sætter sig i deres sted for at kunne forstå dem endnu bedre. I sin 
tjeneste som formidler er han tilgængelig med hjælp 24/7.

Denne teologiske refleksion er ikke blot teori, men betyder i praksis: 
hold fast ved bekendelsens apostel og ypperstepræst, Jesus (3,1), 
og tag imod hans mæglertjeneste, der giver den troende mulighed 
for at erfare Guds omsorg og godhed. ”På grund af Jesus Kristus 
er Guds trone ikke længere et sted, vi skal frygte og flygte fra (sml. 
12,18-21), men derimod et nådens sted, hvor de af svaghed anfæg-
tede må komme og kan finde barmhjertighed og hjælp“ (SEB 1812).

Du satte dig selv i de nederstes sted.
Du satte dig op mod de stores fortræd.
Du satte dig ind i de yderstes nød.
Du satte dig ud over dødsangst og død.

Nu taler du til os fra højeste sted,
hvor ingen kan udsætte dig for fortræd,
og lever og lider dog med os endnu,
så ingen er mere i live end du.

Du kæmper i verden for frihed og fred,
hvor andre gi’r op, bli’r du viljefast ved.
Du følger os ind i den yderste nød
og kalder os ud af den inderste død.

Du sender os ned i de nederstes sted.
Du sætter os op mod de stores fortræd.
Du lever i os i de inderste lag.
Vi lever i dig på den yderste dag.

(Hans Anker Jørgensen, Adventistkirkens salmebog nr. 248)

TORSDAG 27. JANUAR 2022
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Hebr 3,7-8.13; 4,6-7 

 Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Så længe det hedder ”i dag“

Hvilke valg må jeg nødvendigvis træffe ”i dag“?

Idet han gentagne gange benytter udtrykket ”i dag“ fra Sl 95, fører 
forfatteren den gammeltestamentlige tekst over på menighedens 
aktuelle situation og understreger dermed alvoren i sin advarsel. 
Ligesom det var for Israel i fordums tid, er ”i dag“ et kald til stilling-
tagen for alle mennesker til alle tider. Valget bør ikke udskydes, mu-
ligheden bør gribes, der er en risiko for at komme for sent.

Endnu er gunst at få
for knuste hjerters råben,
endnu er Gud at nå,
endnu er himlen åben;
dig nåden vinker ind
i Jesu favnetag,
men skynd dig som en hind,
nu hedder det: i dag!
(I dag er nådens tid, Adventistkirkens salmebog nr. 344, strofe 4; 
oversat fra tysk af Brorson i 1735)

Med hvert ”i dag“ indbyder Gud til at tage imod hans barmhjertig-
hed og svare på den endnu i dag.

FREDAG 28. JANUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Vær rolig!“ Hvad betyder denne opfordring? Hvilken form for ro 
kan (ikke) pålægges? Hvad afhænger jeres indre ro af?

  Hebr 4,1-11
”Lad os altså være ivrige efter at komme ind til Guds hvile.“

Hvordan forstår I Guds hvile? Hvordan oplever I den? Hvordan  
ændres ens holdning til livet, når den bliver en naturlig ting for en?

Hvad kan hjælpe til, at man kommer ind til hvilen?

  Hebr 3,15-19; 4 Mos 14,19-23
Hvordan forspildte eksodus-generationen Guds hvile?

Hvad åbenbarer Israels erfaring for os om Gud?

Hvilke konsekvenser har det for os?

  Hebr 4,14-16
Hvilke opgaver har den ”store ypperstepræst“?

”Lad os altså frimodigt træde frem for nådens trone.“ 

Hvad betyder det for jer personligt og for os som menighed?

Hvor går grænsen mellem frimodighed og hovmod?

Hvad kan vi forvente i Guds nærhed? 

DIALOG TIL SABBATTEN 29. JANUAR 2022
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UGEN 30. JANUAR - 5. FEBRUAR 2022

”For en sådan ypperstepræst trængte vi til, en der er hellig,  
uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene“  
(Hebr 7,26).
 
For at genoprette den brudte forbindelse mellem Gud og menneske 
indsatte Gud Kristus som ypperstepræst.

Kun en bestemt gruppe mennesker kommer på tale til denne sær-
lige opgave. Ypperstepræstens vigtigste arbejdsplads må næsten al-
drig betrædes, fordi det kan have døden til følge. Hans arbejdsdragt 
er særdeles værdifuld og usædvanlig. Han skal kunne omgås dyr. På 
årets vigtigste arbejdsdag skal han slagte flere dyr og stænke deres 
blod på forskellige ting i helligdommen. Hans gerning er overordent-
lig betydningsfuld for hele hans folk.

Sådan kunne man forenklet beskrive ypperstepræstens tjeneste i 
den gamle pagt (sml. 3 Mos 16). Men hvad siger det os i dag, hvor vi 
ikke ofrer dyr og ikke mere kender tempeltjenesten?

I Hebræerbrevet beskrives Jesus som ypperstepræst for de 
kristustroende. For bedre at kunne forstå det må man kende den 
gammeltestamentlige baggrund. Hebræerbrevets kapitel 5 og 7 be-
skæftiger sig med netop dette emne.

Søndag ”På menneskers vegne“ Hebr 5,1-10
Mandag ”På Melkisedeks vis“ Hebr 7,1-3; 1 Mos 14,18-20
Tirsdag ”En anden præst“ Hebr 7,11-19
Onsdag ”Et uforgængeligt  
  præstedømme“ Hebr 7,16-25
Torsdag ”Hellig, uskyldig, ren“ Hebr 7,26-28
Fredag Ekskurs: (U)nåelig?!

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

6. 6. ugeuge Jesus – den trofaste  
ypperstepræst
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SØNDAG 30. JANUAR 2022

Hebr 5,1-10

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

47

”På menneskers vegne“

Hvorfor skulle Jesus lære ”lydighed“?

I hvilket omfang hører medfølelse til præstegerningen?

En præsts grundlæggende opgave er at mægle mellem syndige 
mennesker og den hellige Gud. Gud kaldte præster til at tjene men-
neskene. Til det formål er barmhjertighed og medfølelse helt nød-
vendig.

Kristus som menneske er steget så langt ned, at han har oplevet 
menneskelig lidelse – ovenikøbet døden. På den måde kan han for-
stå menneskene og føle med dem. Den måde at se Gud på er måske 
ikke noget nyt, men når man kaster et blik på den græske filosofi 
eller andre religioner, vil man bemærke, at brevets forfatter frem-
hæver en særlig egenskab hos Gud.

Hvor vigtig er medfølelse i vores samfund i dag? Er vi også kaldet til 
en lignende tjeneste over for vores medmennesker i dag? Hvad kan 
vi lære af Jesus, når det drejer sig om mæglingsevner og medfølelse 
over for andre?

”Ét levnedsmiddel er stadig underlagt rationering i den vestlige  
verden: Medfølelsen“ (Dr. Fritz P Rinnhofer, østr. marketing- og 
salgschef, publicist og aforist).
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 Hebr 7,1-3
1 Mos 14,18-20

 Forståelse

 Anvendelse
 

 

 Refleksion

 

”På Melkisedeks vis“

Hvad kendetegner Melkisedek som præst?

Melkisedek var både konge og præst. På samme måde er Jesus også 
konge og præst (1,3). Hebræerbrevets forfatter ser i Melkisedek, 
”som står uden for den linje af Israels præster, som går tilbage  
til Levi (sml. v. 5.9), … en profetisk henvisning til Kristus og hans  
præstedømme, der overgår Levis“ (SEB 1814).

Ifølge et tidligt jødisk tolkningsprincip udnytter Hebræerbrevet 
Skriftens tavshed om Melkisedeks fødsel, død og afstamning for 
at skabe en typologi for Jesu præstetjeneste (1 Mos 14,18-20) og 
for kendsgerningen, at Jesus selv er evig. Kort sagt var Melkisedek 
en kanaanitisk konge-præst, der tjente som forbillede (typus) for 
Kristus.

Jesus sammenlignes her med Melkisedek, om hvem det siges, at 
han hverken har begyndelse eller ende. Tanken om evighed vil 
sandsynligvis aldrig være helt forståelig for os mennesker i dette liv, 
da alt her på jorden er forgængeligt. Men især i vores stressede ver-
den kan Jesu særlige egenskab – hans evighed – være en trøstende 
og opmuntrende tanke: vores forsoner står over alle ting, selv over 
tiden, der styrer alt.

”Han er forud for alt, og alt består ved ham“ (Kol 1,17).

MANDAG 31. JANUAR 2022
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Hebr 7,11-19

 
 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

”En anden præst“

Hvorfor måtte Moseloven nødvendigvis ændres?

Hvordan påvirker ”et uophørligt livs kraft“ mig?

Præster var forsonere mellem Gud og menneskene, men de kunne 
ikke fuldstændig genoprette relationen til Gud. Det kunne offertje-
nesten heller ikke. Fra Hebræerbrevets perspektiv såvel som fra nu-
tidens perspektiv peger offertjenesten fremad mod Jesus og hans 
endegyldige offer (9,14; 10,1–3 og 10–14).

Hebræerbrevet peger på, at loven nødvendigvis måtte ændres, og 
at den kun var foreløbig. Oprindelig kunne kun levitterne være præ-
ster, men Jesus kom fra Judas stamme. Efter Guds vilje blev denne 
ordning overgået af en højere. Dertil kom endnu en ændring: Efter 
Jesu død var det ikke længere nødvendigt med flere ofre, fordi han 
er det fuldgyldige offer (10,17-18).
  
”Der er altså tale om, at et tidligere bud ophæves, fordi det var svagt 
og nytteløst“ (7,18). Hvordan kan et af Gud givet bud være svagt og 
nytteløst? Hvordan passer lovændringer sammen med en uforan-
derlig Gud (sml. Matt 5,17.18)?

Her som også andre steder i Hebræerbrevet vises, hvordan forfatte-
ren tolker Det Gamle Testamente og Israels historie og udnytter det 
i sin forkyndelse. Hvad kan vi lære af ham?

”Den, der ønsker at læse i fremtiden, bliver nødt til at vende  
fortidens sider“ (André Malraux, fr. forfatter og politiker).
 

TIRSDAG 1. FEBRUAR 2022
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 Hebr 7,20-25

 
 Forståelse

 Anvendelse 

 

 Refleksion

”Et uforgængeligt præstedømme“ 

Hvilke perspektiver åbner den nye pagt for?

Hvordan viser Jesu præstegerning sig i mit liv?

Jesu opstandelse (v. 16) og den guddommelige ed (v. 20) udgør en 
afgørende forskel mellem Jesu præstegerning og det levitiske præ-
stedømme: det er uforgængeligt. Forsoningen, som kommer med 
Jesus, er fuldkommen og endegyldig. Som den, der ofrede sit liv, gør 
Jesus det muligt, at mennesker får fri adgang til Gud.

Forfatteren har tidligere nævnt flere eder, som Gud tilsvor ørken-
generationen og Abraham (3,7-11; 6,13-15). En ed står ved magt, så 
længe de begunstigede modtagere er i live (sml. Gal 3,29).

Guds ed er ”noget endegyldigt, evigt, uforanderligt. Jesus, som den 
nye pagts præst, er garanten for en pagt, der åbenlyst er meget 
bedre end den gamle“ (Brockhaus Kommentar zur Bibel, Bd. 3,  
Wuppertal 1985, 494).

Er der ikke mange, der har stillet sig selv det spørgsmål: Er jeg vir-
kelig frelst? Kan jeg være sikker på min frelse? Igen og igen kan der 
opstå tvivl, men Hebræerbrevets forfatter forsikrer sine læsere om, 
at ”han altid lever og vil gå i forbøn for dem“ (7,25) – indtil den dag, 
hvor det ikke er nødvendigt længere.
 
”Du er et kongebarn, hvis veje er hellige, og hvis værdighed består 
for evigt, fordi kongen lever“ (F. Gutscher, lærer og sangskriver)

ONSDAG 2. FEBRUAR 2022
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Hebr 7,26-28

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

 

”Hellig, uskyldig, ren“

Hvorfor var det nødvendigt med en syndfri ypperstepræst?

Hvad kan hjælpe os til at fatte det enestående ved Jesu offer?

Jesus var uden synd. Alligevel har han identificeret sig med den 
lidende menneskehed og besluttet sig for at gennemleve alle af 
denne verdens udfordringer og fristelser. Denne ”skrøbelighed, som 
han har delt med menneskene, mens han levede på jorden (jf. 5,2), 
hænger ikke ved ham i hans præsteværdighed, hvor han er evig og 
fuldkommen“ (SEB 1815).

På den måde repræsenterer Kristus den ideelle ypperstepræst, 
fordi han ofrede sig selv for os og skabte menneskets tætte forhold 
til Gud, som han fortsat opretholder.

Jesus beskrives som hellig, uskyldig og ren. Hvilken beskrivelse pas-
ser på os? Mon ikke det er noget nær det modsatte. Hvorfor ønsker 
Jesus, den syndfrie præst, at have noget med os at gøre? Hvorfor 
ønsker jeg at betro mig til ham?

”Det var Satans hensigt at frembringe en evig adskillelse mellem 
Gud og mennesker, men i Kristus bliver vi mere nært forenet med 
Gud, end hvis vi aldrig var faldet“ (Ellen White, Jesu liv s. 17, DB 2013).

TORSDAG 3. FEBRUAR 2022
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EKSKURS

 

 Resumé

Egne tanker

”(U)nåelig“?!

”I Mere Christianity behandler C.S. Lewis den indsigelse, at Kristi sær-
egenhed gav ham en fordel i forhold til os mennesker. Nogle mener, 
skriver han, at hans lidelse og død falder i værdi, fordi ’det må have 
været så let for ham’. Lewis svarede: ’Hvis jeg drukner i en hurtig 
flod, kunne en mand med en fod på bredden række hånden ud til 
mig og redde mit liv. Skal jeg gispende råbe tilbage: ‘Nej, det er ikke 
fair! Du har en fordel! Du har stadig en fod på bredden.’’? Den fordel 
– kald den ‘uretfærdig’, hvis du vil – er den eneste grund til, at den 
kan være til nytte for mig. Hvor vil du gerne finde hjælp, hvis ikke 
det er hos en, der er stærkere end dig?“ (Darius W. Jankiewicz, ”Jesus 
Christ: Savior and Example“ in: Jiří Moskala und John C. Peckham, 
God’s Character and the Last Generation, Nampa, ID 2018, 169).

Gud har i Jesus Kristus givet os en ypperstepræst, der indtil i dag og 
i fremtiden står inde for os.

FREDAG 4. FEBRUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

I hvilke hverdagssituationer bliver man tildelt en mægler/ 
mellemmand? 

Hvorfor har vi også i trosanliggender brug for en mægler/ 
mellemmand?

  Hebr 7,11-19
Hvad betyder ”et bedre håb“ for jer?

Hvordan oplever I Guds nærhed?

Hvilken rolle spiller Jesus som formidler her?

  Hebr 7,23-25
I hvor høj grad kan vi være vis på vores frelse?  
Hvorfor tvivler vi ofte?

  Hebr 7,26-28
Gud har indsat sin søn som ypperstepræst for os. 
Hvad åbenbarer det om Guds forhold til os mennesker? 

Hvilken genklang vækker det hos jer?

Hvor kan vi indtræde i en formidlende funktion og på den måde 
skabe medmenneskelige relationer?

Hvordan kan billedet af ypperstepræsten aktualiseres for  
kirkefremmede mennesker?

DIALOG TIL SABBATTEN 5. FEBRUAR 2022
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UGEN 6.-12. FEBRUAR 2022

”Det håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert 
og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som forløber 
for os, idet han blev ypperstepræst for evigt på Melkisedeks vis“ 
(Hebr 6,19-20).

Den troende har lov til at stole fuldt og fast på Gud.

”Kristendommens historie har sin oprindelse og sit fundament i 
den historiske person Jesus af Nazaret, i hans virke og skæbne.“ 
Således begynder Bernd Moeller sin bog ”Geschichte des Christen-
tums in Grundzügen“ om kristendommens historie fra begyndelsen 
og op til det 20. århundrede. I den kristne tro drejer det sig altså i 
bund og grund om én eneste, afgørende person. Den står og falder 
med ham. Den kristne tro er lige så tiltrækkende og troværdig som 
denne person. Men Jesus Kristus er ikke et idol eller et brand. Hans 
ord og gerninger, hans nærhed og omsorg for mennesker, hans død 
og opstandelse viser, at han er verdens håb.

Alene Kristus er mit håb,
han er mit sikre sejrsråb.
Min hjørnesten og tilflugtsborg,
han er mit værn i frygt og sorg.
Et væld så dybt af kærlighed,
hos ham alene har jeg fred.
Han er min trøst, hvor end jeg går;
her i hans kærlighed jeg står!
(Oversat fra engelsk, In Christ Alone)

Søndag At blive fuldvoksen Hebr 5,11-14; 6,1-3
Mandag Velsignelserne Hebr 6,4-8
Tirsdag Formaningen Hebr 6,4-8
Onsdag Løftet Hebr 6,9-15
Torsdag Tilliden  Hebr 6,16-20
Fredag Håbets kraft Hebr 6,19-20

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

7. 7. ugeuge Jesus – sjælens anker
Hebræerbrevet kapitel 6
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SØNDAG 6. FEBRUAR 2022

Hebr 5,11-14; 6,1-3

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

55

At blive fuldvoksen

Hvordan beskrives modtagernes tilstand og hvad er forfatterens 
anliggende? 

Hvad fokuserer jeg for tiden på i mit åndelige liv?

Forfatteren ønsker med irettesættelsen i Hebr 5,11-14 at ruske op i 
læserne. Han vil gerne forklare den dybere mening med Jesu ypper-
stepræstelige gerning, men han kan se, at hans læsere ikke er klar til 
det. Da det er vigtigt for ham, at de bliver fuldvoksne i troen, ønsker 
han ikke at blive stående ved ”begyndelsesgrundene i Guds ord“, 
men griber fat i det, der hører til den modne tro. Når de forstår 
den dybere mening med Jesu betydning, forventer han, at de bliver 
helbredt fra deres ”sløvhed“, og at de bliver styrket i deres tro på 
Kristus.

At lade ”begynderundervisningen om Kristus“ (6,1) ligge, gør den 
ikke mindre betydningsfuld. Det understreger derimod, at den er 
fundamentet for troen. Men det gælder om at hæve sig op på et  
niveau, hvor man til fulde forstår at værdsætte og anvende disse  
læresætninger. I denne modningsproces er vi afhængige af Guds 
nåde – ”dersom Gud giver lov, vil vi gå videre“ (v. 3 og 1).

Planter har brug for meget sollys og vand for at vokse. Børn bliver 
heller ikke til voksne mennesker i løbet af en nat. Det kræver megen 
kærlighed, omsorg, forståelse og tålmodighed. Hvornår kan man 
tale om åndeligt modne, fuldvoksne troende? ”Ethvert frø bærer en 
længsel“ (Kahlil Gibran). Hvornår bærer frøet frugt? Hvad fremmer 
væksten?

Lær mig at kende dine veje – og gå dem trøstigt skridt for skridt.
Jeg ved, at hvad jeg fik i eje, er borget gods, og alt er dit.
Men vil din stærke hånd mig lede, jeg aldrig fejl på målet ser, 
og for hvert håb, som dør hernede, får jeg et håb i himlen fler.

Men lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed,
den, som kan tusind stjerner tænde, når lykkens sol er gået ned.
Den tørrer tåren, som den skabte, og læger såret, som den slog,
dens vej går gennem det, vi tabte, den giver mere, end den tog.
(Adventistkirkens salmebog nr. 467, strofe 1 og 3)
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Hebr 6,4-8

 Forståelse

 

 

 Refleksion

 

Velsignelserne

Hvordan beskriver forfatteren omvendelsens velsignelser?  
Hvilke af disse velsignelser har jeg allerede oplevet?

Disse ord er sammen med deres paralleltekster (6,4-8; 10,26-31; 
12,15-17) en sand udfordring. Martin Luther kaldte den en ”hård 
knude“, som han ikke kunne løse op, og så heri en modsætning til 
evangelierne og de øvrige breve.

Forfatteren anser selv sit brev for at være en opmuntring og en for-
maning (13,22). Det er opløftende, hvordan han beskriver omven-
delsens velsignelser:

• at blive oplyst
• at smage den himmelske gave
• at få Helligånden
• at smage Guds gode ord
• – og den kommende verdens kræfter. 

Guds velsignelser er talrige og omfattende. Vi kan lære dem at 
kende, erfare dem og endda smage dem (v. 4+5).

Hvis vi tager den skræmmende tale og de uvante billeder af Gud 
alvorligt og ikke bare ignorerer dem, finder vi muligvis en tilgang til 
denne ”hårde knude“. Her er øjensynligt ikke tale om ”mælk“, men 
om ”fast føde“ (sml. Joh 6,60). Man skal tygge den grundigt, for at 
den kan udfolde hele sin næringsværdi. 

Min Gud befaler jeg min vej, ham vil jeg lade råde;
han synes streng, men er det ej, hans straf er selv en nåde.
Han bygged himlens høje tag, han aldrig mig forlader,
og slår han end med tunge slag, så er han dog min Fader.

Nu vel, min Gud, så lægger jeg mit liv i dine hænder.
Du har beredet mig min vej, du bedst min vandring kender.
Så tag mig i din stærke favn, jeg vil dig lydig være,
jeg ved, det vorder mig til gavn og dig til pris og ære.
(Paul Gerhardt 1647; Carsten Hauch 1842;  
Fr. Hammerich 1850 og 1852).

MANDAG 7. FEBRUAR 2022
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Hebr 6,4-8

 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

Formaningen

Hvad advarer forfatteren sine trossøskende om? Hvilken form  
for frafald er der her tale om? 

Hvor er håbet om en ny chance?

Forfatteren har vidnerne fra den gamle pagt for øje. De er hans for-
billeder. Ud fra sammenhængen må man gå ud fra, at han tænker 
på ørkengenerationen. Den oplevede og smagte Guds rige velsig-
nelser og svigtede alligevel (Neh 9,7-20). Brevskriveren advarer sine 
søskende i troen mod faren for at falde fra troen og miste den evige 
frelse.

Når det her påpeges, at det skulle være umuligt at komme til en ny 
omvendelse, drejer det sig ikke om enkelte fejltrin, men om en total 
afstandtagen fra troen, et totalt brud på det nye liv, man fik efter 
bod, dåb og modtagelse af Helligånden. Det er egentlig helt utæn-
keligt – siger forfatteren – at sådan noget vil ske, altså at en, der har 
erfaret det nye liv og den kommende verdens kræfter, vil give afkald 
på det. Med henvisning til denne ”umulige mulighed“ er det menin-
gen, at læserne skal rykkes ud af deres sløvhed og ikke, at de skal 
kastes ud i selvpineri og tvivl (ifølge SEB 1813).

Kristus kan befri selv de største syndere fra deres synd og frelse 
dem. Men som dommer kan han også dømme enhver, der absolut 
ikke vil frelses, til evig fortabelse. Gud er fuldstændig pålidelig i sin 
frelsende kærlighed. Men ve det menneske, der vil udlede den fal-
ske tryghed, at Gud jo slet ikke kan andet end ”at være sød ved mig“ 
i al evighed. I et sådant tilfælde kan billedet af en skrækindjagende 
gud rive én ud af denne fejlagtige antagelse (ifølge Hans-Helmar 
Auel, Der rätselhafte Gott, Göttingen 2011, 163).

”Jeg tror, hjælp min vantro“ (Mark 9,24).
 

TIRSDAG 8. FEBRUAR 2022
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Hebr 6,9-15

 Forståelse

 Anvendelse
 

 

 Refleksion

Løftet

Hvordan ændrer udsagnene sig i dette afsnit? Hvad bygger  
forfatterens optimisme på i forhold til fremtiden? 

Hvilken betydning har Guds løfter for mig?

Efter den eftertrykkelige formaning giver forfatteren nu udtryk for 
sin tillid til, at læserne ikke er faldet fra troen på Kristus og heller 
ikke vil gøre det i fremtiden. Advarslen følges op af en opmuntring. 
Gud ser menighedens handlekraftige indsats for andre, og den er et 
tydeligt tegn på menighedens kærlighed til Gud. 

Forfatteren henviser igen til den gamle pagts trosvidner. I det fore-
gående afsnit beskrev han ørkengenerationen som negativt eksem-
pel. Men hans ønske er, at hans trossøskende efterligner dem, der 
har sat deres lid til Guds løfter og har levet efter dem. 

Abraham er et eksempel på en, som har troet på Guds løfter og  
har gjort vældige erfaringer med Gud. Han så forventningsfuldt 
fremtiden i møde, for Gud havde vundet hans hjerte med sine løfter 
(1 Mos 12,1-3).

Luthers reformatoriske opdagelse kastede fornyet glans over denne 
sandhed: Gud vinder ikke mennesker ved hjælp af bud og trusler, 
men ved hjælp af sine løfter. Han forsøger med løfterige ord og af 
ren og skær kærlighed og omsorg at nå menneskers hjerter. Hans 
løfter gælder alle mennesker, der har tillid til ham. At tro vil sige at 
stole på Guds tilsagn.

Det er den kristne forkyndelses opgave at fortælle om disse løfter. 

ONSDAG 9. FEBRUAR 2022
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Hebr 6,16-20

 Forståelse

 

 Refleksion

 

Tilliden

Hvor tilforladelige er Guds tilsagn? Hvordan argumenterer  
forfatteren? 

Hvilke argumenter er de mest overbevisende for mig?

Forfatteren afslutter sin advarsel mod frafald og sin opmuntring 
til kærlighed og stærk tro med en ophøjet beskrivelse af tillid til 
Kristus. Han holder fast ved Guds løfte om at få del i den kom-
mende frelse og arven og ser fortrøstningsfuldt fremad (1,14; 2,5). 
”Der er grund til at holde fast i håbet (v. 18) på grund af den dob-
belte sikkerhed, Gud garanterer: Han bekræfter ovenikøbet sit til-
sagn med en ed (to urokkelige kendsgerninger). Dette gælder såvel 
for løftet til Abraham som for det tilbudte håb for de kristne. Hvad 
det er for en ed, forfatteren her tænker på, ses af 7,21, (den er kun 
antydet her i v. 20). I v. 19-20 gås der fra drøftelsen af argumenterne 
til selve sagen: Kristus, vores himmelske ypperstepræst, befinder 
sig allerede i Guds umiddelbare nærhed. Derfor er også vores håb 
forankret dér, så vi ikke behøver at lande i håbløshed. Templet med 
det Allerhelligste tjener som billede på den himmelske verden (kap. 
9). Melkisedek nævnes igen i 5,10, og det er samtidig stikordet til det 
næste kapitel“ (SEB 1814).

Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor.

Giv, at dig vi følger efter,
nær de små, de svage kræfter,
bøj vor vilje, smelt vor trods!
Lad dit navn i hjertet brændes
så ved dig vi her må kendes,
at du hist må kende os!
(Chr. Richardt, 1885)

TORSDAG 10. FEBRUAR 2022
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 Hebr 6,19-20
 

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Håbets kraft

Hvilke billeder benytter forfatteren for at understrege sin  
skildring af de kristnes håb?

Afsnittet ender med stærke, kraftfulde og opmuntrende billeder. De 
troende har i Kristus fundet et urokkeligt håb, der kan sammenlig-
nes med et anker. Jesus har som forløber jævnet vejen for alle, som 
tror på ham. Nu er Kristus ved Guds trone garant for, at vi også en 
dag skal være der, hvor han er. Som vort håbs anker garanterer han 
os adgang til Guds nærhed.

Kristne har (kun) ét håb: Jesus Kristus. Det gælder om at have ham 
for øje hele tiden. Han fører sit folk og går foran det, idet han baner 
den vej, som hans folk skal følge.

FREDAG 11. FEBRUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Én for alle – alle for én“. I hvor høj grad gælder dette også for den 
kristne tro?

  Hebr 5,11-14; 6,1-3
”For at lytte har man brug for to ører – for at forstå har man brug 
for et hjerte.“

Hvilke problemer ligger der i det?

Hvad kan være årsager til manglende interesse for at fordybe  
sig i troen?

Hvordan kan interesse for troen vækkes og bibeholdes?

  Hebr 6,4-8
Hvilke velsignelser fra Gud har forandret jeres liv?

Forfatteren advarer imod at falde fra troen. Hvad tænker I om 
hans skildringer?

Hvad hjælper jer til at forblive standhaftige?

Hvordan kan vi hjælpe andre i deres anfægtelser?

  Hebr 6,9-20
Hvordan har I inkorporeret Guds løfter i jeres liv?

Hvad betyder det for jer, at Gud har sagt JA til mennesket?

Adventistkirkens salmebog nr. 363, omkvæd:

Vi har et anker, som svigter ej,
troen, der holder på livets vej;
ingen magt det rykke kan af sted,
er dets holdebund Jesu kærlighed.

Hvad betyder det for jer?

DIALOG TIL SABBATTEN 12. FEBRUAR 2022
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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
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UGEN 20.-26. FEBRUAR 2022

”For ved ét eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til 
målet“ (Hebr 10,14).

Korset er grundlaget for alt det gode, som Gud skænker os.

Det var en mere end anstødelig forestilling for antikkens menne-
sker, at en, der blev kendt skyldig og henrettet på et kors, skulle 
blive genstand for tilbedelse. De få steder, hvor korset nævnes 
i romersk litteratur, bekræfter denne afsky. Korset formidler en 
følelse af nederlag og skam. Alligevel er det blevet et symbol på 
kristendommen. Paulus kaldte sit evangelium slet og ret for ”ordet 
om korset“ (1 Kor 1,18). Men hvordan virker offeret, ”Jesu blod“, der 
symboliseres ved korset?

Søndag Kristi blod er tilstrækkeligt Hebr 9,11-14
Mandag Den lovede arv Hebr 9,15-22
Tirsdag Virkelig renset Hebr 9,23-28
Onsdag De mange utilstrækkelige ofre Hebr 10,1-4
Torsdag Det ene, fuldkomne offer Hebr 10,5-10
Fredag Fuldendt i Kristus Hebr 10,11-18

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

9. 9. ugeuge Jesus – det fuldkomne  
offer 
Hebræerbrevet 9,11-10,18

Romersk spot-krucifiks:  
Jesus med æselhoved og indskriften:  
”Alexamenos tilbeder sin gud“.  
Graffiti i en vagtstue i kejserpaladset  
på Palatinerhøjen i Rom (3. årh.).
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SØNDAG 20. FEBRUAR 2022

Hebr 9,11-14

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

71

Kristi blod er tilstrækkeligt

Hvordan har Jesu død forandret helligdomstjenesten? 

På hvilken måde kan dette hjælpe mig til at undgå ren formalisme?

Med Jesu død på korset begyndte tiden med en bedre ordning. Den 
jordiske helligdomstjeneste pegede med dens ceremonier frem 
mod Kristus. Ved Jesu død mistede den sin betydning.

Jesu blod står som kontrast til blodet fra bukke og kalve (v. 12) – en 
henvisning til indvielsen af tabernaklets alter (4 Mos 7). På samme 
måde som Moses gik ind i tabernaklet for at salve den til indvielsen 
(2 Mos 40,9), gik Jesus ved sin himmelfart takket være sin offertjene-
ste ind i den himmelske helligdom for at salve den. Blodet fra andre 
slagtofre og asken fra en ung ko (4 Mos 19) henviser til Jesu blods 
bedre virkning.

Blod er ikke bare en væske i kroppen. Blod betyder liv, blodtab fører 
i sidste ende til døden. Dette gælder ikke kun for vores fysiske eksi-
stens, men også for vores liv som kristne. At Jesus gav sit liv (”blod“) 
betyder forløsning, frelse, tilgivelse.

”Kristus betalte en umådelig pris for os, og han ønsker, at vi skal 
værdsætte os selv i forhold til den pris“ (Ellen White: Evangeliets 
tjenere, Norsk Bokforlag 1947, s. 219). Vores værdi afhænger ikke af, 
hvordan andre mennesker ser på vores præstationer.

”Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i 
ham“ ( Joh 6,56).



72

Hebr 9,15-22

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Den lovede arv

Hvilken tilbagevirkende konsekvens har Jesu død?

Hvilken reaktion udløser ”den lovede, evige arv“ i mig?

De fleste oversættelser gengiver det græske ord for pagt (9,16-17) 
med dets anden betydning: testamente. Den bredere ramme for 
dette afsnit, der er kendetegnet ved løftet om den nye pagt (8,8; 
10,15), peger mere i retning af pagtsteologien. Pagtens ”arv“ kan 
først tages i eje, når ”testator“ er afgået ved døden. Med Kristi død 
oprettes den nye pagt.

Det er denne tankegang, der ligger bag henvisningen til den første 
pagt, som ligeledes blev indstiftet med blod (9,18; 2 Mos 24). Denne 
pagtslutning, der senere blev efterfulgt af tabernaklets indvielse (2 
Mos 40; 4 Mos 7,1), er en parallel til Jesu formidlende tjeneste, der 
åbner for adgang til den himmelske helligdom (10,20). Den første 
pagts indstiftelse og indvielse (9,18ff; 2 Mos 24,8) var forbundet 
med renselse af præsten og karrene. V. 23 peger på indvielsen af 
den himmelske helligdom ved hjælp af blod. Ordet ”renses“ minder 
om forsoningsdagen (3 Mos 16,30).

Der findes mennesker, der er ude efter en bestemt arveandel. Det 
kan blive en stor udfordring for de efterladte. Den afdøde er måske 
knap nok kommet i jorden, før striden om arven bryder løs. Hos Je-
sus er det anderledes: Nåde, syndstilgivelse (9,14.22) og den ”evige 
arv“ er sikret for alle hans efterfølgere (9,15; sml. Rom 8,16-17). De 
er og bliver tilgængelige for alle, der vil tage imod dem i tro.

Guds søn mig købte med sit blod 
og gav mig liv af nåde,
derfor jeg har så frit et mod,
han fri’r mig af al våde.
( Jeg ved et evigt Himmerig, strofe 4  
Adventistkirkens salmebog nr. 310)

MANDAG 21. FEBRUAR 2022
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Hebr 9,23-28

  Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Virkelig renset

Hvori består modsætningen mellem Jesu offer og ofrene i  
tabernaklet? Har det indflydelse på min tro?

Det centrale i sammenligningen med forsoningsdagen (9,25-26) er, 
at Jesu offer er unikt. Efter himmelfarten påbegyndte Jesus den 
himmelske præstegerning. At han træder frem for Gud til gavn for 
os (9,24) betyder, at han taler vores sag (Rom 8,34). Jesus bønhører 
(1 Joh 5,14), tilgiver synder, renser for al uretfærdighed (1 Joh 1,9) og 
tilregner retfærdighed (Rom 5,19). Ved sit endegyldige offer udslet-
tede han synden og bar de manges synd (9,26ff; Es 53,12).

Som kristne har vi – som de jordiske ypperstepræster – den forret at 
kunne træde direkte ind i Guds nærhed. ”Men hvor de dengang kun 
havde lov til det én gang om året, har vi mulighed for at komme til 
Gud hver dag“ (William G. Johnsson, Der Brief an die Hebräer, Lüne-
burg 2003, 177).

Vi træder ind i helligdommen i tro, og troen giver overbevisning om 
ting, som ikke ses (Hebr 11,1): også overbevisning om dommen og 
om at kunne imødese Jesu genkomst med glad forventning.

Thi lad os takke mindelig
vor Fader alle sammen,
for han os åbned Himmerig
ved Jesus Kristus, amen!
( Jeg ved et evigt Himmerig, strofe 9  
Adventistkirkens salmebog nr. 310)
 

TIRSDAG 22. FEBRUAR 2022
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Hebr 10,1-4

 

 Forståelse

 Anvendelse 

 

 Refleksion

De mange utilstrækkelige ofre

Hvordan beskrives de gammeltestamentlige, ufuldkomne ofre? 

Hvordan forholder vi os til vores egen bevidsthed om synd og 
skyld?

I disse vers fremhæves det utilstrækkelige ved dyreofre. De måtte 
gentages igen og igen (v. 1 og 11). De kunne ikke fjerne synden (v. 
4 og 11), var nærmest en påmindelse om begåede synder (v. 3) og 
kunne ikke skabe en god samvittighed (v. 2). Ikke engang den store 
forsoningsdag, kultens årlige højdepunkt, førte til en varig løsning.

Et spørgsmål trænger sig på: Hvad var meningen med hele denne 
offertjeneste, når den ikke førte til en holdbar løsning vedrørende 
problemet ”synd“? Ud fra et nytestamentligt synspunkt lå dens 
betydning i, at den pegede frem mod den kommende frelse. Pro-
blemet kunne ganske vist ikke løses grundlæggende ved hjælp af 
dyreofringer, men mennesket blev alligevel ikke ladt alene. Offersy-
stemet pegede fremad og skabte håb.

I alle religioner findes der en bevidsthed om at være uren for Gud, 
og alle stiller spørgsmålet, hvordan man får rettet op på det og kan 
forliges med Gud. Der peges på forskelligartede løsninger: Den 
sande relation mellem menneske og Gud opnås gennem ofre, rituel 
renselse eller gerninger. Alle forsøg efterlader dog et grundlæg-
gende spørgsmål: Genopretter de virkelig forholdet mellem Gud og 
menneske, eller er de blot midlertidige løsninger?

Kender jeg følelsen af at være uren for Gud? Hvordan reagerer jeg i 
givet fald på det?

ONSDAG 23. FEBRUAR 2022
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Hebr 10,5-10

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

 

Det ene, fuldkomne offer

Hvordan argumenteres der for, at Jesu offerdød allerede blev  
forudsagt i Det Gamle Testamente? 

I hvor høj grad indretter jeg mine handlinger efter Guds vilje?

I dette afsnit fremhæves tre ting:

• Gud har beredt Jesus et legeme (en jordisk eksistens), som blev 
en offergave (v. 5 og 10).

• Jesus ofrede sit liv efter Guds vilje. Det var ikke dyreofre, der var 
det egentlige mål, men Jesu offer (v. 8 og 9).

• Jesus var lydig og opfyldte Guds vilje (v. 7 og 9).

Jesu død som løsning på problemet ”synd“ var en del af Guds plan 
fra før verdens grundlæggelse (1 Pet 1,20). Den var ikke en nød-
løsning, fordi alle andre forsøg var slået fejl. Hele Jesu liv var rettet 
mod dette mål.

Prøv ud fra de følgende tekstuddrag at forestille dig, hvilket liv Jesus 
levede her på jorden. Skønt han var Gud lig, gav han afkald på det 
og tog en tjeners skikkelse på sig (Fil 2,7). Han havde ikke et sted at 
hvile sit hoved (Matt 8,20). Han gav afkald på sin egen vilje og lagde 
sig helt og aldeles ind under Guds vilje ( Joh 4,34). Han tog hån og 
spot på sig, fandt sig i tortur og døden på korset. Jesus betalte en 
høj pris for at kunne forlige os med Gud. 

O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam, 
som vil os Himmerig give, 
du tog vor skyld og bar vor skam, 
vor sjæl at holde i live; 
for os du døde og opstod, 
du købte os med dit dyre blod, 
vor salighed est du alene.
(Aleneste Gud i Himmerig, 3. strofe;  
Adventistkirkens salmebog nr. 1)

TORSDAG 24. FEBRUAR 2022
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Hebr 10,11-18
 

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Fuldendt i Kristus

Hvad bevirker sand syndstilgivelse?

Her sammenfattes endnu engang, hvordan Jesu offer overgik alle 
dyreofre. I ham er alting fuldbragt. Den nye pagt er oprettet. De 
troende helliges gennem hans velsignelser. Jesu offer kan ikke sup-
pleres med noget som helst. Teorier og holdninger, der formindsker 
betydningen af Jesu død for frelsen og den derpå beroende frelses-
vished bør imødegås kritisk.

Ved at se på os selv, afsløres vores svagheder og utilstrækkelighed. 
Jesus ønsker at skærpe vores blik i to retninger: mod det offer, han 
har bragt for os, og op mod himlen, hvor han sidder ved Guds højre 
hånd og går i vores sted.

FREDAG 25. FEBRUAR 2022
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4
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Spørgsmål til drøftelse

1. ”At forliges med nogen“ – hvad betyder det, og hvordan opnår 
man det?

Hvordan prøver mennesker at forliges med Gud i forskellige  
religioner?

  Hebr 9,22-28
Hvordan har Jesu død forandret henholdsvis den jordiske og den 
himmelske helligdomstjeneste?

Hvilken betydning har udtrykket ”én gang for alle“?

  Hebr 10,1-4
Gud havde ganske vist indstiftet offersystemet, men det med-
førte ikke nogen endelig løsning på syndens problem. Hvordan 
har I det med det?

  Hebr 10,10.14
”Helliget én gang for alle“ og ”for altid“. Hvordan skal det forstås? 
Hvilke misforståelser kunne dette afføde? Hvad er det glade  
budskab i det?

Hvorfor bør man ikke lade sig lede af følelser i spørgsmålet om 
frelsesvished? 

Hvordan vil I tale med et menneske, der tvivler på sin frelse?

DIALOG TIL SABBATTEN 26. FEBRUAR 2022
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UGEN 27. FEBRUAR - 5. MARTS 2022

”For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder 
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).

Vi må altid i Jesu Kristi navn træde ind foran Gud i bøn.

For fans af berømte kunstnere og personligheder er det en drøm 
at kunne være sammen med dem ”backstage“ (det er et område 
bag scenen, som ikke er synligt eller tilgængeligt for publikum, hvor 
kunstnerne kan være i fred). Foruden sceneteknikken findes der 
her også kunstnergarderober samt forberedelses- og andre lokaler. 
Sceneforhænget danner grænsen mellem det offentligt tilgængelige 
område og området bag kulisserne. Privilegerede personer kan få 
udstedt adgangskort til backstageområdet.

I den gammeltestamentlige helligdom fandtes også et utilgængeligt 
område bag forhænget – ikke for at beskytte Gud, men fordi gud-
dommelig hellighed og menneskelig synd er uforenelige. Hebræer-
brevet viser, at området bag forhænget gennem Kristus er tilgænge-
ligt for alle mennesker – på trods af deres skyld.

Søndag Jesus foran Guds ansigt Hebr 9,24
Mandag Alternativet uden Kristus  Hebr 12,18-21
Tirsdag Utilgængelighedens symboler 2 Mos 26,31-37
Onsdag Den nye og ”levende“ vej Hebr 10,19-25
Torsdag Symboler på den nuværende frelse Hebr 12,22-24
Fredag ”Det sande Åbenbaringstelt“ i Hebræerbrevet  
  – et resumé

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

10. 10. ugeuge Vejen er fri!
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SØNDAG 27. FEBRUAR 2022

Hebr 9,24

Forståelse

Anvendelse

Refleksion

79

Jesus foran Guds ansigt

Hvilken grammatisk tid anvender forfatteren for at beskrive Jesu 
afgørende skridt?

Hvilken vished resulterer udtrykket ”for os“ i?

Ordene ind i selve himlen er en nøgle til at forstå Hebræerbrevet. 
Forfatteren skelner ikke mellem den himmelske helligdom og Guds 
trone. Han taler om det sande (8,2), større og mere fuldkomne telt 
(9,11) og om himmelske ting (9,23). Den af mennesker rejste hel-
ligdom (tabernaklet, templet) er et billede på himlen selv og det 
jordiske Allerhelligste på Guds trone. Ligesom ypperstepræsten gik 
gennem teltet for at gå ind i det Allerhelligste på den Store Forso-
ningsdag, så er Jesus steget op igennem himlene (4,14), da han vendte 
tilbage til sin far, for at træde frem for Guds trone (9,24). At han én 
gang for alle (9,26) er til stede her – til forskel fra ypperstepræsten, 
der hvert år på ny ved Yom Kippur trådte ind i det Allerhelligste 
foran Guds trone (Pagtens Ark) for at bringe blodet til forsoningen – 
er kernen i Hebræerbrevet (8,1-2).

Somme tider ligger jeg om natten helt alene, 
men alligevel er jeg aldrig helt alene.
Når jeg står mellem store mænd,
føler jeg mig ikke lille,
for jeg ved, der findes én,
for hvem vi alle er lige.
Og han gav mig ganske gratis
et backstagepas til Paradis.
(Die Prinzen, Backstagepass ins Himmelreich, strofe 1)

Hvilke konsekvenser har det for mit hverdagsliv, at Jesus er til stede 
ved Guds trone, for at gøre sit offer gældende for mig?
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Hebr 12,18-21

 Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

 

Alternativet uden Kristus 

Hvordan beskriver Hebræerbrevet israelitternes erfaring ved  
Sinaj? Hvilke følelser udløser den slags skriftsteder hos mig?

Forfatteren ønsker at fremhæve den fantastiske frelse, som vi har 
modtaget gennem Kristus. Han griber atter til kontrasten som virke-
middel. Guds åbenbaring på Sinaj skildres ikke som en svag skygge, 
men som uovertruffen magt og vælde i betydningen af uudholdelig 
hellighed. Han lader forstå, at hændelsernes frygtindgydende træk 
åbenbarer den skånselsløse, guddommelige doms alvor, hvor Gud 
er en fortærende ild for sine modstandere (10,27; 12,29). Denne dom 
var for israelitterne så uudholdelig, at de udbad sig Moses som for-
midler.

Eftersom Jesus tog dommen på sig, blev han til formidleren af en 
helt ny frelses virkelighed uden angst og bæven.

Jeg kan virkelig anbefale det.
Du må bare tro på ham.
Jeg kan virkelig anbefale det,
for han bedrager dig ikke.
Du kan holde op med at pine dig selv,
men fornemme, hvor godt det gør.
Jeg kan virkelig anbefale det.
 Det bliver ikke let, men godt.
(Die Prinzen, Backstagepass ins Himmelreich, omkvæd)

Findes der stadig frygt og bæven i min tro?

MANDAG 28. FEBRUAR 2022
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2 Mos 26,31-37
Mark 15,37-38

 Forståelse

 

 

 Refleksion

Utilgængelighedens symboler

Hvilken funktion havde det kostbare forhæng foran det  
Allerhelligste?

Tabernaklet havde tre forhæng, der gav adgang til helligdommen, 
men også værnede mod uvedkommende adgang. De var alle frem-
stillet af purpurblåt, purpurrødt og karminrødt stof. Purpur er en 
farvenuance mellem rød og blå (se Wikipedia under ”purpur“). Disse 
mættede og meget dyre farver giver et prægtig og imponerende 
indtryk. Rød symboliserer synden. På den måde gjorde forhænget 
det klart, at syndige mennesker var forment adgang til Gud.

Det mest betydningsfulde forhæng adskilte det Allerhelligste med 
Vidnesbyrdets ark, nådestolen og de to keruber (symbolet for Guds 
trone) fra det første rum (det Hellige) med lysestagen, skuebrøds-
bordet og røgofferalteret. Et andet forhæng adskilte det Hellige fra 
Forgården og det tredje hele helligdommen fra omverdenen. Alle tre 
forhæng symboliserede uforeneligheden af menneskelig synd og 
guddommelig hellighed. På den måde beskyttede de dem mod den 
dom, der ramte dem, som utilladeligt nærmede sig helligdommen.

Hebræerbrevet nævner et forhæng i Åbenbaringsteltet tre gange 
(6,19; 9,3; 10,20). Hver gang handler det om forhænget foran Guds 
trone. Det står for Jesus, som med sit offer har banet vejen til Gud 
(Mark 15,38; Hebr 10,20).

Giver det stadig mening for kristne at skelne mellem hellige og 
verdslige områder i livet eller ej?

 

TIRSDAG 1. MARTS 2022
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Hebr 10,19-25

 Forståelse
 

 
 Anvendelse

 

Den nye og ”levende“ vej

Hvordan beskriver forfatteren vejen til faderen, som Jesus  
åbnede? 

Hvad stænkes blodet på i frelsens ”sande Åbenbaringstelt“?

Hebræerbrevet ønsker at formidle virkelig trosvished. Ifølge dets 
beskrivelse af den i enhver henseende bedre forsoningstjeneste, 
som Jesus Kristus udfører, opmuntres læserne til at foretage en 
konsekvent beslutning: Adgangen til Guds nærvær står åben, så 
lad os træde ind for Guds ansigt – NU! Det beror ikke på læsernes 
subjektive følelse – de er i deres gode ret til det. Gud selv har åbnet 
adgangen for dem.

Den nye og levende vej er Kristus selv, som i kraft af et uophørligt liv 
(7,16) altid vil gå i forbøn for dem og holde vejen åben. Forhænget er 
ikke afskaffet, men vejen går lige igennem det. Dette ”forhæng“ er 
ikke længere dommens engel med det flammende sværd af ild, men 
den menneskelige Jesus, som opmuntrer os til frimodigt at træde 
frem for nådens trone (4,16). Det er de troende selv, der stænkes 
med hans blod, og ikke længere de hellige genstande. De troende 
renses og retfærdiggøres i deres samvittighed (ifølge ThHk.NT 
202ff).

Skrider jorden under fødderne, 
bliver jeg alligevel stående.
Selvom det pludselig mørkner,
så kan jeg alligevel se.
Selvom det ikke handler om penge,
er jeg alligevel rig.
For jeg fik ganske gratis
et backstagepas til Paradis.
(Die Prinzen, Backstagepass ins Himmelreich, strofe 2)

ONSDAG 2. MARTS 2022
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Hebr 12,22-24

 Forståelse

 

Anvendelse

 

Symboler på den nærværende frelse

Hvad står udtrykkene ”Zion“ og ”Jerusalem“ for? 

Hvor omfattende er den nærværende frelse?

Forfatteren forkynder, at det jødiske folks håb er opfyldt. Hvis det 
er sandt, at syndens og dødens magt blev besejret ved Kristus, så er 
det afgørende vendepunkt allerede indtruffet. Ved at tage ordet til 
sig i tro står (v. 22, Bibelen på hverdagsdansk) de troende med lov-
sang til Gud – ligesom i den gammeltestamentlige kult – ved ”Zions 
bjerg“ i Guds nærvær. De har allerede nu det optimale fællesskab 
med Gud.

Udtrykkene ”Zions bjerg“ og byen ”Jerusalem“ peger i den jødiske 
tradition ud over sig selv på himmelske paralleller. Det er ikke kun 
Johannes’ Åbenbaring, der knytter an til det, det gør Hebræerbrevet 
også: I troen er I kommet til stedet for opfyldelsen – den himmelske 
festforsamling. Alle er allerede forenet i troen og forventningen – 
de, der er døbt i troen, og de, der er hensovet i troen, utallige engle 
og ikke mindst frelseren selv, hvis forbøn er Abels blods anklagende 
råb overlegen.

Jeg kan virkelig anbefale det …
Jeg ved, at det er rigtigt.
Og når du virkelig vil det, er det klart,
at han ta’r dig med backstage.
(Die Prinzen, Backstagepass ins Himmelreich,  
uddrag af omkvædet og strofe 3)

TORSDAG 3. MARTS 2022
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 Resumé

Egne tanker

”Det sande Åbenbaringstelt“ i 
Hebræerbrevet – et resumé
1. Gud har rejst ”det sande Åbenbaringstelt“ til verdens forsoning: 

Jesu Kristi forsonergerning (8,1-2).

2. Jesus selv er det lydefri og bedre offer for verdens forsoning 
(9,13-14).

3. Med sin opstandelse og himmelfart træder Jesus én gang for 
alle gennem ”forhænget“ ind foran Guds trone for der at gøre sit 
offer gældende (10,20; 6,19-20). Der sætter han som den bedre 
ypperstepræst sit offer ind for os (9,11-12). ”Bestænkningen“ af 
de ”himmelske ting“ er retfærdiggørelsen af de troende til varig 
trosvished (10,22).

4. Langfredag og himmelfarten er kristenhedens Store Forsonings-
dag.

Hebræerbrevet taler for en tillidsfuld tro i visheden om, at frelsen er 
tilvejebragt, fordi Kristus som den levende dør er den levende vej til 
Gud.

FREDAG 4. MARTS 2022
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1
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4
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke oplevelser har I haft med ”afspærrede veje“?

  Hebr 9,24
Hvorfor var konstateringen af, at Jesus efter sin himmelfart er 
til stede ved Guds højre hånd som forsoner, så afgørende for de 
jødekristne læsere.

  2 Mos 26,31-37 og Mark 15,37-38
Forhængene i tabernaklet adskilte verdslige og (særlige) hellige 
livsområder. Giver denne skelnen i den kristnes liv stadig mening 
eller ej?

  Hebr 10,19-22
Når man med frimodighed og uden dårlig samvittighed kan 
komme til Guds trone, hvor meget skal angst og uvished så fylde  
i den kristne tro?

Hvilke indtryk og spørgsmål sidder I tilbage med, når I ser på  
beskrivelsen af den himmelske festforsamling i Hebr 12,22-24?

DIALOG TIL SABBATTEN 5. MARTS 2022
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UGEN 6.-12. MARTS 2022

”… idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som 
for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden  
at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone“  
(Hebr 12,2).

Den, der er ved at miste sin tillid til Gud, har brug for opmuntring og 
fornyet mod. Her kan gode eksempler være til stor hjælp.

Alle aldersgrupper kender til forbilleder. Som barn er det ofte ens 
egen far, der er den ubestridte Superman, derefter er det diverse 
helte fra tegneserier, filmstjerner, influencere, sportsfolk og musi-
kere, senere måske efterfulgt af offentligt kendte personligheder 
eller måske bare naboen. Forbilleder kan opmuntre og styrke iden-
titet og selvværd.

Hebræerbrevets forfatter prøver på forskellig vis at få sine læsere til 
at holde fast ved tilliden til Gud på trods af deres aktuelle udfordrin-
ger. Efter at han er kommet med en eftertrykkelig advarsel, forsø-
ger han nu at opmuntre dem ved hjælp af positive eksempler. Det er 
emnet i de tekster, vi i denne uge vil beskæftige os med.

Søndag Bevidstheden om egen historie Hebr 10,32-39
Mandag Tro ser længere frem Hebr 11,1-3
Tirsdag Begyndelsen på en lang række eksempler Hebr 11,4-12
Onsdag Nyt fokus på gamle begivenheder Hebr 11,13-16
Torsdag Også personer fra ”andet geled“ Hebr 11,17-40
Fredag Jesus i fokus Hebr 12,1-3

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge Opmuntring ved hjælp af 
gode eksempler
Hebræerbrevet 10,32-12,3
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SØNDAG 6. MARTS 2022

Hebr 10,32-39

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

87

Bevidstheden om egen historie

På hvilken måde minder Hebræerbrevets forfatter sine læsere 
om deres styrke? Hvor har det hjulpet mig at fokusere på det, der 
tidligere er lykkedes for mig?

Forfatteren får læserne til at mindes deres egen livshistorie. Han 
knytter an ved situationer, hvor deres tro holdt selv under vanske-
lige omstændigheder. Forfatteren indgyder sine læsere mod, idet 
han minder dem om deres eget mod og den styrke og udholden-
hed, som de tidligere har udvist. Denne holdning er i hans øjne en 
del af deres identitet.

Dette afsnit hører til de få passager i Hebræerbrevet, som giver 
oplysning om modtagerne. På grund af formuleringen: ”I blev stillet 
offentligt til skue“ (v. 33) har man somme tider heri set en hentyd-
ning til forfølgelserne under kejser Nero. (NB! Nogle oversættelser 
siger: ”I er blevet et skuespil“). Udtrykket theatrizein skal nok snarere 
opfattes som en offentlig stillen-til-skue, hvor mennesker blev sat i 
gabestok. Det har trods alt været mindre grusomt end Neros forføl-
gelser, hvor drabet på kristne var offentlig underholdning.

Kan det være en opmuntring at se på sig selv? Eller minder det for 
meget om Baron von Münchhausen, der siges at have trukket sig 
selv op af en sump ved at hive sig selv i håret? Det kan hverken lade 
sig gøre fysisk eller psykisk. Men det kan vække positive følelser og 
give fornyede kræfter at mindes veloverståede vanskeligheder.

”Der findes ikke noget, der giver mere succes end succes.“  
Hvad taler for, og hvad taler imod en sådan påstand?
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Hebr 11,1-3

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

 

Tro ser længere frem

Hvilke aspekter ved troen tales der om her?

Hvornår kan det være gavnligt, og hvornår er det en ulempe at 
opfatte sine egne forfædre som forbilleder?

Forfatteren konstaterer, at hans læsere har en tro, der allerede har 
stået sin prøve i deres eget liv (10,32-34). Herefter beskrives begre-
bet tro nærmere. I forbindelse med den store ”sky“ af trosvidner 
(12,1) tegnes følgende billede:

Tro er en indre vished, der giver styrke og udholdenhed. Det drejer 
sig ikke så meget om personlige egenskaber, hvor vigtige de end 
måtte være, men snarere om en holdning henholdsvis en indstilling. 
Det er troen, der giver mennesker styrke til at klare det umulige, er-
fare det mest ubegribelige og undgå at knække under det ubærlige. 
Tro er beslutningen om at ville indlade sig på eventyrlige ting med 
Gud.

Den geniale opfinder Thomas Alva Edison udviklede forskellige  
tekniske apparater. Hans vigtigste opfindelse er nok glødelampen. 
Han måtte ganske vist igennem tusindvis af fejlslagne forsøg,  
inden han fik succes. Da en journalist spurgte ham, hvordan han 
kunne klare så mange nederlag, svarede Edison: ”Jeg har ikke lidt 
nederlag. Jeg har bare fundet 10.000 måder, der ikke fungerer.“  
(zitatezumnachdenken.com/thomas-a-edison). 

Hvad motiverer mig til at fortsætte trods vanskeligheder?

MANDAG 7. MARTS 2022
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Hebr 11,4-12

 

 Forståelse

 

 Refleksion

Begyndelsen på en lang række 
eksempler
Hvad er påfaldende ved denne række af forbilleder?  

Hvilke bibelske personligheder er forbilleder for mig og hvorfor?

Ved hjælp af en lang række eksempler anskueliggør forfatteren de 
grundlæggende overvejelser, han i begyndelsen af kapitlet har givet 
udtryk for. 

Selv om den kristne menighed stadig er ung, står den på et solidt 
fundament og kan se tilbage på et særligt ”stamtræ“. Den befinder 
sig ikke i et vakuum, men har allerede en imponerende historie. Der 
er talrige eksempler, som bevidner troens oprindelse, mangfoldig-
hed og kraft, der lader mennesker opleve nye synsvinkler på livet 
sammen med Gud. 

Her åbnes der for et vidtstrakt panorama, der samtidig tillader et 
blik ind i Israels dybe tro. Der fortælles om håbet om det sande liv, 
om svigt, om nye begyndelser og om tab.

Første del begynder med verdens skabelse, eksemplificerer der-
næst temaet tro ved hjælp af tre personer fra patriarkernes tid 
(Abel, Enok og Noa) og munder ud i et klimaks med Abraham og 
Sara. Her spiller Adam og Eva ikke nogen rolle som trosvidner.

Opremsningen begynder med Abel. Ham tilkendes en bedre tro, 
som var årsag til, at han bragte et bedre offer. Da han selv i døden 
har en stemme (1 Mos 4,10), regner forfatteren ham som en type på 
Kristus.

”Store mennesker er menneskehedens indholdsfortegnelse“  
(Friedrich Hebbel).
 

TIRSDAG 8. MARTS 2022
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Hebr 11,13-16

 
 Forståelse

 
 

 

 Refleksion

Nyt fokus på gamle begivenheder

Hvad udtrykker ordene ”fremmede“ og ”udlændinge”?

Hvor finder man styrken til at holde fast ved Guds løfter, selv  
om opfyldelsen åbenbart lader vente på sig?

I dette afsnit afbryder forfatteren sin opremsning og uddyber 
eksemplet med patriarkerne og den tro, der er nævnt i v. 1, jf. man-
dagsafsnittet. Han benytter et beskrivende stilistisk virkemiddel: 
Tro sættes i relief ved modsætningen mellem nærhed og distance, 
det jordiske liv og det hinsidige. Dermed henledes læsernes op-
mærksomhed på Guds nye verden. Den er det for mennesker  
usynlige ”sted“, hvor Jesus allerede nu er garant for fuldendelsen  
af frelsen.

På trods af deres nærhed til Gud nåede patriarkerne ikke frem til 
målet for løfterne. De så kun deres opfyldelse i det fjerne og forblev 
fremmede i denne verden. Udsagn fra Det Gamle Testamente, der 
vedrører jordiske anliggender, udlægges eskatologisk (sml. 1 Mos 
23,4; 47,9).

”Som om han selv fornemmer de vanskeligheder, hans læsere 
kunne have ved at forstå hans måde at argumentere på, tilføjer han 
endnu et trin i bevisførelsen: Selv om patriarkerne var nået frem 
til Kana’an, søgte de stadig et fædreland; men da de jo ikke vendte 
tilbage til deres hjemland, kunne det ikke være det, der var ment; de 
længtes efter et ‘bedre’, et ‘himmelsk’ fædreland“ (Claus-Peter März, 
Neue Echter Bibel: Hebräerbrief. Würzburg 1990, 70 f.).

Afslutningen af beskrivelsen står igen i nutid og peger på Guds tro-
fasthed, der også vil opfylde løfterne til patriarkerne. I Kristus står 
denne fuldendelse også parat til den kristne menighed.

Hvordan tackler jeg skuffelser i mit trosliv?

ONSDAG 9. MARTS 2022
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Hebr 11,17-40

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

 

Også personer fra ”andet geled“

Hvad er fælles for de store navne i frelseshistorien?

Hvilken betydning har det, at troshelte ikke altid er imponerende 
sejrherrer?

Den lange liste med eksempler munder ud i en opremsning af 
unavngivne vidner, som i makkabæertiden blev forfulgt på grund af 
deres tro. Der henvises til begivenheder, der kun omtales i apokryfe 
skrifter og ikke i Det Gamle Testamente (2 Makk 6-7 m.fl.). Desuden 
finder man her udsagn vedrørende gammeltestamentlige personer, 
som hører til den jødiske tradition og ligger uden for det, Skriften 
beretter om. (At Esajas blev savet midt over, står fx at læse i det 
apokryfe skrift ”Esajas’ himmelfart“). Da brevet er henvendt til jøde-
kristne, må man gå ud fra, at læserne er bekendt med den jødiske 
tradition.

Det er bemærkelsesværdigt, at de i denne rækkes sidste afsnit an-
førte forbilleder godt kan betegnes som marginaliserede personer 
eller tabere. Selv den tidligere fremhævede Abraham fremstod ikke 
altid som lysende helt (sml. 1 Mos 12,12-19; 16,2-4). Hvor realistisk 
beskriver Bibelen ikke stærke personligheder, der også havde deres 
svage sider! Ingen bliver sat på en piedestal. (Det skete for det me-
ste først i post-bibelsk tid.) Denne ærlighed kan gøre det nemmere 
at identificere sig med tidligere tiders forbilleder og lære af dem.

Ethvert stort forbillede kan på en og samme tid virke opmuntrende 
og nedslående. Hvordan har jeg det med den slags rollemodeller?

TORSDAG 10. MARTS 2022
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Hebr 12,1-3
 

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Jesus i fokus 

Hvilken betydning har Jesus for menighedens tro? ”Se hverken til 
venstre eller højre, se på Jesus!“ Hvornår kan forbilleder virke for-
styrrende eller distraherende?

”Når jeg tænker på udtrykket ‘at se op til’, ser jeg forskellige billeder 
for mit indre blik. … Da jeg var lille, kunne jeg kun forstå de voksnes 
verden ved at ‘se op’. Alle var større end mig. Når jeg ville tale med 
nogen, … var jeg nødt til at lægge nakken tilbage … Der var meget, 
jeg ikke kunne se, fordi jeg var for lille … Når vi … ser op til Jesus, 
minder det os ikke blot om, at vi er små i forhold til ham, og at han 
er et ideal og et stort forbillede. Så går det op for os, at Jesus er me-
get nærmere, end vi tror: Han er ikke bare et forbillede; han ‘viser 
os vejen og fører os til målet, når vi tror på ham’“ (Bibelen 2020) 
( J. Gerhardt, Einführung in die Gebetslesungen für die Jugendge-
betswoche 1998). 

Gode eksempler og forbilleder kan hjælpe en på ens egen tros- 
vandring. Men Jesus er mere end det: Han er troens banebryder  
og fuldender.

FREDAG 11. MARTS 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Har I forbilleder? Hvad er det, der gør dem specielle? Hvilken  
betydning har de for jer? I hvilke situationer tyer I til dem?

  Hebr 10,32-39
Hvorfor henviser forfatteren til læsernes egne erfaringer? 

Hvordan kan tidligere udfordringer, som man har klaret, være en 
hjælp i aktuelle vanskeligheder?

  Hebr 11,4-12
Diskutér jeres synspunkter vedrørende de fem troshelte, der her 
er nævnt. Hvad er kendetegnende for deres tro?

  Hebr 11,13-16 og 39-40
Hvad forbinder os med disse for længst afdøde forbilleder?  
Hvad adskiller dem fra os?

  Hebr 11,32-34
I denne række af forbilledlige personligheder dukker der også 
nogle mennesker op, der har svigtet og oplevet nederlag. Hvad 
mener I om det?

  Hebr 12,1-3
På hvilken måde er Jesus vores forbillede? Hvad betyder det for 
jer, at han er ”troens banebryder og fuldender“?

DIALOG TIL SABBATTEN 12. MARTS 2022
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UGEN 13.-19. MARTS 2022

”Da vi tilhører Guds rige, som står urokkeligt fast, så lad os tjene 
Gud med taknemmelighed og på en måde, der glæder ham, 
med ærefrygt og dyb respekt“ (Hebr 12,28, Bibelen på hverdags-
dansk). 

Kristus er sikkerhed i usikre tider og et fast fundament, når livet 
rystes. Vi får hjælp til at prioritere ret, når vi holder os hans kom-
mende urokkelige rige for øje.

Igen og igen rammes udsatte områder af jordskælv. Et solidt funda-
ment er nødvendigt for at være modstandsdygtigt nok overfor disse 
hændelser. I Mexico City gælder særlige sikkerhedsregler, fordi byen 
er bygget på sand. Her blev der af alle steder bygget en 228 meter 
høj skyskraber. Fundamentet blev solidt forankret med 225 pæle, 
der var banket gennem sandet. Denne "Torre Mayor“ anses for at 
være en af de mest jordskælvssikre bygninger i verden. Men først et 
jordskælv vil afgøre, hvor sikker en bygning egentlig er.

Hvor standhaftig en person er, kan kun ses, når vedkommende ud-
sættes for rystelser. Det måtte Peter sande på smertelig vis. Men 
fordi Jesus stod inde for ham, fik Peter fast grund under fødderne 
igen.

”Den, der vil rejse store tårne, må tænke længe over fundamentet“ 
(Anton Bruckner, østrigsk komponist).

Søndag Årvågenhed Hebr 12,1-3
Mandag Lidelse Hebr 12,4-11
Tirsdag Efterfølgelse Hebr 12,12-17
Onsdag Frelsesvished Hebr 12,18-24
Torsdag Ansvar Hebr 12,25-27
Fredag Håb Hebr 12,28-29

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

12. 12. ugeuge Urokkelig
Hebræerbrevet 12
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SØNDAG 13. MARTS 2022

Hebr 12,1-3

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

95

Årvågenhed

I hvilke situationer finder vi opmuntring ved at se hen til Jesus?

Jesus er mere end et forbillede. Han er troens ophavsmand, en 
banebryder, der gik forud for os ad troens vej. Han er også troens 
fuldender, der ikke kun selv er nået i mål, men fordi han som ypper-
stepræst, der sidder på Guds trone, har magt til at føre sine egne til 
fuldendelsen. Det gælder derfor om at se hen til ham og følge ham 
på vejen og kæmpe lige som løberne på stadion, der frigør sig fra 
alt, som kunne hæmme deres løb på banen (ifølge SEB 1822).

Det menneske, der ser hen til Jesus, retter blikket væk fra det, der 
hidtil prægede det. Det besnærende behov for at sammenligne sig 
selv med andre fører kun til hovmod eller misundelse. Man bliver 
enten modløs eller overmodig ved at se på sin egen navle. ”Lad os 
se hen til Jesus. Det er at se livet. Det syn har ofte gjort mig glad og 
fri, gjort min trods og mistillid til skamme, skræmt en dragende fri-
stelse bort fra mig eller skabt tålmodighed og kærlighed i mig. Siden 
da har jeg ikke fokuseret på egne fremskridt, men hellere set ind i 
hans øjne. Først da kan jeg straks mærke det mindste gran af utro-
skab, og først da kan han lede mig med sine øjne“ (Samuel Keller, 
www.evangeliums.net/hebräer 12,2). 

Hvordan holder jeg Kristus for øje gennem alle livets udfordringer 
og genvordigheder?
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Hebr 12,4-11

 Forståelse

 Anvendelse

 

 

 Refleksion 

Erfaring med lidelse

Hvordan kommer vi til rette med, at lidelse skulle være en del af 
Guds opdragelse af os?

”Kampen mod det onde er ikke nogen leg. Her drejer det sig om liv 
og død (v. 4b). Har hebræermenigheden troet, at den kunne nå det 
høje mål uden vanskeligheder og anfægtelser? For mennesker er 
lidelse en negativ ting, men Gud bruger den for at føre os til fuld-
kommenhed … Med ’tugte’ menes ’opdrage’, der sker på grund af 
det mål, der skal opnås“ (SEB 1822).

Lidelsen er den værste rystelse, som troen kan komme ud for. Nogle 
er gået i rette med Gud om dette: ”Ja, ja, den Gud elsker tugter han. 
I stedet for at elske mig så meget, skulle han hellere forskåne mig 
for mine lidelser.“

Hebr 12,4-11 er af nogle blevet misbrugt som ”Opskrift for opdra-
gelse ved prygl“. Men hvordan skal vi ellers læse disse besværlige 
vers? Måske på denne måde: Gud er ikke kun hos os, når det går os 
godt. Fordi Gud elsker os, holder han sig nær til os, også når vi lider, 
så vi ikke går til grunde, når vi rammes af skæbnen.

”Gud, vor far. Du har skabt glæden for vores skyld. Alligevel kommer 
vi ud for lidelse  og skuffelse i vores liv. Hjælp os, at vi også i situa-
tioner med nød stoler på dig. Lad os modnes af de smerter vi ople-
ver. Gør os lydhør overfor andres nød. Det beder vi om i vor Herre 
Jesu Kristi navn. Amen.“

Med lidelse for øje formulerede digteren Stendhal (alias Marie- 
Henri Beyle): ”Guds eneste undskyldning er, at han ikke eksisterer.“  
Hvad ville du svare ham?

MANDAG 14. MARTS 2022
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Hebr 12,12-17

 Forståelse

 Anvendelse

Efterfølgelse

Hvad henviser ”derfor“ i vers 12 til? Hvad hjælper mod at blive 
træt i troen?

Hebræermenigheden er blevet et træt selskab, der er blevet sløv i 
troen. De troende skændes ofte om småting. Nogle holder sig borte 
fra deres egne forsamlinger (10,24-25). Den første ild for Jesus er 
slukket. Brevets forfatter kalder menigheden til igen at rette sig op 
og gøre alvor af efterfølgelsen.

”Den hellige Gud har kaldt de kristne ind i sit fællesskab og helliget 
dem med det. Denne helligelse, som er Guds gerning, skal danne 
basis for den helligelse, mennesket skal gøre. Det gælder om at 
svare mere og mere på Guds nærvær i dagligdagen“ (SEB 1763).

Hebr 12,12 begynder med ”Styrk derfor…“. Det er en opfordring til at 
jage efter freden og helligelsen. Grunden er, at Gud har et stort mål 
for øje med menneskene.
  
Da arbejdere blev begravet i minekatastrofen i Chile i 2010, løb en 
af minearbejderne daglig fem til ti kilometer i skakternes labyrint. 
Han trænede til New-York-Maraton. Han lod sig ikke slå ud, men 
begyndte at løbe. Han havde et klart mål. Han håbede på at blive 
reddet. Dernede troede han på et liv deroppe. Han troede ikke kun 
på det. Han levede det.
 

TIRSDAG 15. MARTS 2022
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Hebr 12,18-24

 
 Forståelse

 
 

 Refleksion

 

Frelsesvished

Hvilke grundfæstede fundamenter nævner teksten?

Hvad fører til frelsesvished på trods af al tvivlen på sig selv?

”Ved at sammenligne den gamle og den nye pagt svækkes alvoren 
og vigtigheden af Det Gamle Testamentes åbenbaring ikke. Guds 
hellighed formindskes ikke i Det Nye Testamente, men Guds nådes 
glans overstråler den“ (WStB, Fritz Laubach, Der Brief an die Hebräer, 
Wuppertal 1989, 268).

… I er kommet
For en kort bemærkning ophæves spændingen mellem det nuvæ-
rende og det kommende, mellem det jordiske og Guds rige. Med 
dette fremadrettede syn, som ikke må forveksles med forloren 
synskhed, minder Hebræerbrevet os om den guddommelige virke-
lighed for at styrke trosvisheden og for at lade ilden blusse op på ny.

… til en menighed af førstefødte 
Ligesom Jesus kaldes den førstefødte af de døde (Kol 1,18; Åb 1,5), 
kaldes de troende også for førstefødte. Det erklærede mål er fest-
forsamlingen med alle dem, hvis navn er indskrevet i livets bog.

  Se hen til Kristus,  Se hen til målet, 
 det urokkelige fundament det urokkelige rige
 (Hebr 12,2)   (Hebr 12,28)

 Det nuværende fremtidige rige
 (Hebr 12,22-24)
 udvirker en urokkelig vished.

ONSDAG 16. MARTS 2022
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Hebr 12, 25-27

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

 

Ansvar

”Adel forpligter“. Hvad hjælper os til at holde os oprejst, når vi  
bliver tynget af ansvar? 

Der findes ingen erkendelse og antagelse af frelsen uden, at det 
har praktiske konsekvenser for vores livsførelse. Ansvarets stør-
relse svarer til størrelsen af Guds åbenbaring. Den, der foragter 
Guds ord, afviser det eller prøver på at unddrage sig dets krav, går 
dommen i møde. Hebræerbrevets forfatter retter blikket mod alle 
tings ende og på Kristi genkomst. Alt det jordiske og synlige er for-
gængeligt. Det vil rystes. Kun det usynlige og den uforgængelige 
kommende herlighed hos Gud vil være urokkelig. (ifølge WStB, s.o., 
271-272).

”Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af“ (Luk 12,48). 
Ansvaret over for Gud skal ikke tynge os, men det vil afspejle sig i 
alle relationer. Uanset ansvarets størrelse, som vi må overtage, er 
det godt at vide, at Gud selv overtager det endelige ansvar.

AnSVAR 

TORSDAG 17. MARTS 2022
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 Hebr 12,28-29
 

 Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Håb

Hvordan kan vi vise taknemmelighed og respekt i dagligdagen 
med målet for øje?

Gud lader det vakkelvorne gå til grunde, så det urokkelige står 
fast. Igennem alle rystelser kalder Gud os til at bygge på Kristus 
og hans uforgængelige liv og urokkelige rige. Han har kontrol med 
alt. Gennem alle livets storme, al nød og lidelse trænger han igen-
nem til målet og åbenbarer sit rige i al sin skønhed. Det må bringe 
taknemmelighed og respekt frem i os sammen med tilbedelse og 
hengivelse.

For et år siden kunne man i Tyskland læse: ”Spild ikke din karan-
tæne!“ Om det kommer til lockdown, eller vi ser andre stopsignaler, 
så kan de give anledning til eftertanke og til at tænke sig om.

Gud ødelægger, hvad der ødelægger os. Hans urokkelige rige, der 
ikke kan gå til grunde, er årsagen til vores sejrende håb.

FREDAG 18. MARTS 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke rystelser går os på for tiden?

Hvordan tackler mennesker disse forhold?

  Hebr 12, 1-3
Troen – fundament eller ornament?

Hvornår har spørgsmålet ”Hvad ville Jesus gøre?“  
haft indflydelse på jeres handlinger?

Hvilket perspektiv giver det at se hen til Jesus?

  Hebr 12, 28-29
”Du har jo et mål for øje, så du ej i verden går vild“  
(tysk arbejdersang).

I hvilken situation har blikket på det urokkelige rige ladet jer stå 
på fast grund?

Er troen en ”henholdende trøst til det hinsides eller trøst fra det  
hinsides?“ (Peter Hahne, ty. teolog og forfatter)

Hvordan kan troen bevare os fra at blive verdensfjern?

  Hebr 12,22-24
Hvad er fundamentet for vores trosvished?

”Se ikke på dig selv med al din skyld og klage.  
Se på ham, der kommen er, for dig at ville tale“  
( Jochen Klepper, 1903-42, ty. forfatter).

Hvordan gør teksten det klart, at sikkerhed i tider med vanskelig-
heder ikke blot er fremtidsmusik?

Lidelse er den værste rystelse for troen. Lad os tage tid til forbøn.

DIALOG TIL SABBATTEN 19. MARTS 2022
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UGEN 20.-26. MARTS 2022

”Hold fast ved den indbyrdes kærlighed“ (Hebr 13,1; Bibelen på 
hverdagsdansk).

Enhver kristen har – som gæst her på jorden – blikket rettet mod 
himlen som mål og mod næsten som forpligtelse.

En rigtig gentleman ved godt, at det er ”damerne først“, og at 
man(d) ikke spørger en kvinde om hendes alder. Unge mennesker er 
klar over, at de bør rejse sig for ældre mennesker og gravide i bus-
sen eller toget. Der findes en række regler for almindelig bordskik 
og en bevidsthed om, at det er god tone at komme til tiden. Ethvert 
samfund har en ide om, hvad der sømmer sig, og hvad man bare 
ikke gør. Dette er også, hvad de afsluttende bemærkninger i Hebræ-
erbrevet giver udtryk for. 

Det er tydeligt, hvad kernen i skrivelsen er: Gud kom til jorden i 
Jesus Kristus, som gav sig selv som offer og nu tjener som ypperste-
præst i den himmelske helligdom. Det, der nu efter hilsener og vel-
signelser er tilbage at sige, er nogle afsluttende ord og formaninger 
om troende menneskers levevis. De lyder som selvfølgeligheder og 
kunne godt være retningslinjer for kristen adfærd. Men hvordan kan 
de praktiseres i hverdagen?

Søndag Udvis broderkærlighed! Hebr 13,1-3
Mandag Vær nøjsomme! Hebr 13,4-6
Tirsdag Tænk på jeres ledere! Hebr 13,7-9.17
Onsdag Lad os gå til Jesus! Hebr 13,9-14
Torsdag Lad os bringe Gud takoffer! Hebr 13,15-16
Fredag Tag ordene til jer! Hebr 13,18-25

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

13. 13. ugeuge Kristen levevis
Hebræerbrevet 13
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SØNDAG 20. MARTS 2022

Hebr 13,1-3

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

103

Udvis broderkærlighed!

Hvad er kristen indbyrdes kærlighed set med forfatterens øjne? 
Hvilke konkrete muligheder har jeg for at praktisere den i hver- 
dagen? 

Gud accepterede Abrahams tro (1 Mos 15,6), og Jesus skammede 
sig ikke over at kalde sine efterfølgere for brødre (Hebr 2,11). I troen 
udgør de et åndeligt fællesskab, og deres indbyrdes relation er 
som blandt søskende. Ligesom Jesus kommer ethvert menneske i 
møde med barmhjertighed, bør den troende også se på sin næste 
ud fra Guds perspektiv. Så åbnes ens eget hus for den fremmede, 
så brydes ensomheden, når man besøger en fange eller en enlig, 
så lindres nøden hos den, der er tynget af byrder, når man hjælper 
med at bære.

Gæstfrihed var noget, man forventede af kristne (Tit 1,8; 1 Pet 4,9). 
Abraham og Lot er eksempler på mennesker, der gav husly til frem-
mede alias engle (1 Mos 18-19). Når forfatteren taler om fanger, me-
ner han mennesker, der sad i fængsel og blev mishandlet på grund 
af deres tro. Men de andre er heller ikke glemt i Guds øjne. Så hvor-
for skulle vi glemme dem?

Har du nogensinde prøvet …
• at genoplive gamle venskaber?
• at invitere nogle af menighedens gæster hjem til middag?
• at besøge indsatte eller skrive breve til dem?
• at afhjælpe nøden for mennesker, der lider?

”Man føler sig som en ting, der er gået i stykker og nu ligger hen-
gemt i en kælder og bliver glemt.“ 

”Det er over 13 måneder siden, jeg har talt med nogen ‘uden for  
murene’.“ (To indsatte).
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Hebr 13,4-6

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Vær nøjsomme!

Hvilken gavn har man af at være nøjsom og at holde ægteskabet i 
ære? Hvad kunne man frygte i den sammenhæng?

Ægteskabsbrud og grådighed står i kontrast til broderkærlighed 
(sml. Ef 5,3-5; Luk 16,10-18). Hvad har første prioritet i livet for den, 
der vælger at hobe penge op? Urmenighedens medlemmer var 
meget villige til at dele med hinanden. Men det er der også grænser 
for. Ægteskabet er en sådan grænse. Hustruen hører til sin mand 
og manden til sin hustru. Enhver anden kontakt, der truer denne 
intime relation, kan ikke kaldes kristen kærlighed. 

Kirkefaderen Tertullian (ca. 150-220 e.Kr.) skrev: ”Se, hvor de elsker 
hinanden, og hvordan de er villige til at dø for hinanden … Vi har alt 
tilfælles undtagen hustruerne. På dette ene punkt gør vi en undta-
gelse til forskel fra de øvrige mennesker, der netop har fællesskab 
på dette område“ (Bibliothek der Kirchenväter, Bd. 24, 1915, Tertul-
lian II, Apologetikum, 143f.). Dernæst beskriver han, med hvilken 
sindsro hustruer i vennekredsen blev rakt videre fra den ene mand 
til den næste. I det græsk-romerske samfund herskede der en vis 
dobbeltmoral. Det var accepteret, at mænd havde forhold uden for 
ægteskabet, så længe de optrådte diskret.

Hvis man kender Guds retningslinjer, ved man, at han fordømmer 
ægteskabsbrud. Troende mennesker bør ikke tillade, at alment  
accepterede vaner i samfundet får indflydelse på deres egen etiske 
standard.

Hvor meget er jeg knyttet til det, jeg ejer? Hvor vigtig er den nyeste 
teknik, den nyeste mode, min indflydelse i samfundet og min karri-
ere for mig? Hvor meget sætter jeg pris på nøjsomhed?

”Stil jer tilfreds med det, I har“ (Hebr 13,5).
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Hebr 13,7-9.17

 Forståelse

 

 Anvendelse

Tænk på jeres ledere/lærere!

Hvilket ansvar har de mennesker, der er lærere i og for  
menigheden? 

Hvad har jeg – når det gælder min tro – lært af andre?

Embedet som lærer i menigheden er en særlig ansvarsfuld opgave, 
som man ikke bør varetage, hvis man blot benytter den til at udøve 
magt (sml. 1 Pet 5,1-4; 1 Kor 3,10-15). Der skal formidles væsentligt 
trosindhold og grundlæggende værdier. Til syvende og sidst handler 
det om intet mindre end det sande og evige liv.

Lærere og ledere i menigheden har krav på respekt, uanset på hvil-
ket niveau deres ansvar ligger, også selv om de ikke er fejlfri men-
nesker. Det gør det derfor endnu vigtigere at undersøge, hvad man 
kan lære af andre, og at skelne mellem falsk og nyttig lære.

Lærere er forbilleder i troen (sml. 1 Tim 3,1-13; Tit 1,5-9). De, der 
hører eller læser Hebræerbrevet, opfordres til at tænke på dem. Da 
det delvist drejer sig om afdøde lærere i menigheden, hvis ‘udfald 
af deres livsløb’ er et forbillede, som det er godt at følge, står v. 8 
som en vigtig kontrast. Lærere kan for det meste kun ledsage os i en 
kortere periode af vores liv, hvorimod Jesus Kristus er hos os altid. 
”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.“

Hvem har haft særlig indflydelse på mit trosliv?

 
Hvordan kan jeg sætte ord på det og takke vedkommende?

 

Hvilke menighedsmedlemmer med særligt ansvar ønsker jeg at få  
et bedre forhold til? Hvordan kan jeg bidrage til det?
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Hebr 13,9-14

 Forståelse
 

 
 

 Refleksion
 

Lad os gå til Jesus!

Hvorfor fremhæves stedet ”uden for porten“?

Hvad betyder det mon ”at bære hans forhånelse“?

Brevets modtagere konfronteredes med falske lærdomme. Retfær-
digheden kommer af tro, som gives os af nåde og styrker vores hjer-
ter. Særstandpunkter, der kræver opfyldelsen af yderligere betingel-
ser for frelsen, bør afvises. Fejlen ved den slags lære består ikke i, 
at man for eksempel lader være med at spise en bestemt slags mad 
(sml. ApG 15), men i at mene, at man derved bidrager til sin egen 
frelse. Det afgørende er, at Jesu offer og tjeneste i den himmelske 
helligdom har afløst den levitiske offer- og præstetjeneste (10,1-8).

Stedet foran porten opfattedes som urent. Efter at syndofferet  
var bragt, blev dyrekroppene brændt uden for lejren. Jesu død på 
Golgata uden for Jerusalems porte har en stærk symbolsk værdi 
( Joh 19,17-20). Han blev dømt som gudsbespotter, afvist af folkets 
ledere og henrettet uden for bymuren (Mark 14,63-64; sml. 3 Mos 
24,11-16).

At bære Jesu forhånelse uden for porten betyder at gå lidelsens vej 
sammen med ham og på en måde leve i uoverensstemmelse med 
verden og dens mål (Fil 2,6-8). Blikket går ud over tidshorisonten og 
prioriterer det kommende højere end jordiske mål her og nu. 

Ved dit kors jeg være vil,
med dig villig lide,
indtil jeg i Himlens stad
vandrer ved din side.
( Jesus, hold mig ved dit kors,  
Adventistkirkens salmebog nr. 179, strofe 4)
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Hebr 13,15-16

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

Lad os bringe Gud takoffer!

Hvor forskellige kan takofre udtrykkes? 

Kan man ved at fokusere på lovprisning af Gud komme til at 
glemme andres nød?

Israels folk kendte til mange forskrifter i forbindelse med den måde, 
ofringerne til Guds ære og soningen af skyld skulle gennemføres på. 
De pegede alle sammen hen til frelsesplanen og det endegyldige 
offer, som Jesus bragte. Der findes ikke ord til at beskrive, hvilken 
betydning hans død på korset har for os. 

Jesus har taget ethvert menneskes skyld på sig. Hans lidelse, død og 
opstandelse er prisen, der skal betales for at løskøbe enhver syn-
der. Fremover skal der ikke ofres flere dyr. Jesu offer har fuldstæn-
digt afløst det gammeltestamentlige offersystem. Det eneste, vi kan 
gøre, er at bringe takofre. 

Takofret tjener til Guds ære. Vi kan bringe det som lovprisning og 
tak i vores bønner. Vi kan bekende Gud i Jesu navn og vidne om det, 
som vi ved om ham og har erfaret med ham. Praktiseret næstekær-
lighed er et takoffer, ligesom respekt over for de lærere, som han 
har kaldet i sin menighed, og lydighed over for hans bud, der giver 
sig udslag i kærlighed til Gud og til næsten.

Du kan bringe Gud takoffer ved at
• synge ham en lovsang
• skrive et takkebrev til ham
• gå en tur og fortælle ham, hvad du er glad for
• hjælpe dine medmennesker af lutter glæde over at kende Gud
• lade prædikenen virke på dig med åbent sind

• 

• 

• 
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Hebr 13,18-25
 

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Tag ordene til jer!

Hvilke anliggender og hvilken empati giver forfatterens  
afsluttende ønsker og formaninger udtryk for? 

Hvad hjælper mig til at tage imod ønsker og formaninger fra  
andre?

Det er ikke altid nemt at finde den rette anledning og de rette ord til 
at ytre en formaning, uden at den kan misforstås og såre. Det ved 
forfatteren, men han synes samtidig, det hører til kristne menne-
skers ansvar at formane og opmuntre hinanden (3,13; 10,25). Det er 
lige netop det, han ønsker at opnå med sit brev. 

Gud tilkommer lov og tak for sit offer i Jesus Kristus. Kristen levevis 
bør give sig udtryk i praktiseret næstekærlighed, såsom gæstfrihed, 
medfølelse med fanger og nødlidende, at holde ægteskabet i ære, 
have respekt for lærerne og en positiv indstilling til formaninger fra 
andre. 
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1

2

3

 

4

5

6

Spørgsmål til drøftelse

Hvilke alment accepterede adfærdsnormer kan I umiddelbart 
komme i tanker om?

  Hebr 13,1-3
Hvad opmuntrer teksten til? 

Hvordan kommer indbyrdes kærlighed til udtryk? 

Hvorfor kan kristne ikke undvære de troendes fællesskab?

  Hebr 13,4-6
Hvorfor skal menigheden lige netop advares imod ægteskabs-
brud og grådighed? 

Hvordan kan man væbne sig imod disse fristelser?

  Hebr 13,7.8.17
Hvad kan vi gøre for at styrke og/eller forbedre forholdet mellem 
ledere henholdsvis lærere og øvrige menighedsmedlemmer?

  Hebr 13,20-21
Samtalen kan afsluttes med denne velsignelse.

Alle vælger et ”Emma Gad-emne“ fra Hebr 13 og prøver at praktisere 
det eller give det fornyet opmærksomhed i den kommende uge. Der 
kan hentes eksempler under de forskellige dages ”Anvendelse“ fra 
den forgangne uge.

DIALOG TIL SABBATTEN 26. MARTS 2022


