
1
”Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, 
og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ære-
frygt“ (Hebr 12,28).

Hebr 12,18-29 er teksten for denne uges studie, og er Hebræer-
brevets klimaks. Den opsummerer brevets hovedtanke ved at 
gentage den ide, som det begyndte med: Gud har talt til os gen-
nem sin søn, og vi må rette vores opmærksomhed mod ham (Hebr 
1,1-2; Hebr 12,25). Beskrivelsen af Jesus i Hebr 12,22-24 sammen-
fatter brevets påstande om ham: Jesus er den nye pagts formidler, 
og hans blod skaffer soning for dem, der tror. Hans præstelige og 
kongelige tjeneste på vores vegne er grundlag for den himmelske 
hærskares vældige lovprisning. Og det sidste klimaks indeholdt i 
Hebr 12,25-29 er, at Guds dom kommer. Den vil føre til Guds fjen-
ders ødelæggelse, men retfærdiggørelse og et rige for Guds folk 
(Hebr 12,28-29).

Brevets afslutning bekræfter betydningen af det, Jesus gjorde på 
korset, og leder læserne hen til fuldbyrdelsen af Jesu sejr ved hans 
genkomst. Paulus benytter billeder fra Dan 7 for at minde sine 
læsere om, at Jesus har modtaget et rige fra Gud, dommeren (Dan 
7,7-14), og at han vil dele dette rige med de troende, ”den Højestes 
hellige,“ som ”skal beholde det i evighed og i evighedernes evig-
hed“ (Dan 7,18).

· Hebr 12,18-29
· 2 Mos 32,32
· Dan 7,9-10. 13-22
· Hag 2,6-9.20-22
· Sl 15,5; Sl 16,8
· Hebr 13,15-16
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SØNDAG

 Hebr 12,22-24

 

Til eftertanke

13. MARTS 2022

I ER KOMMET TIL ZIONS BJERG

Hvad beskriver Paulus her?

Hebræerbrevet bekræfter, at vi er kommet til Zions bjerg og del-
tager i en stor fejring. ”I er kommet til Zions bjerg, til den levende 
Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festfor-
samling“ (Hebr 12,22). Vi er kommet i tro gennem vores repræsen-
tant Jesus. Med i denne fejring er der en utallig skare af engle, Gud 
selv, og Jesus, som er i centrum af fejringen. Vi kommer som en 
del af ”en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene“ 
(Hebr 12,23). Vores navne er indskrevet i himlens bøger, hvor Guds 
bekendende folk er opført (2 Mos 32,32; Sl 56,9; Dan 12,1; Mal 3,16; 
Luk 10,20; Åb 13,8; Åb 17,8).

Vi er ”førstefødte“, fordi vi deler arv med Jesus, den førstefødte 
par excellence (Hebr 1,6). Vi er derfor ikke kommet som gæster, 
men som borgere (sml. Fil 3,20). Vi beskrives også som ”deres ån-
der, som er retfærdige og har nået målet“ (Hebr 12,23). Dette er 
en talemåde, hvor en side ved vores menneskelige natur betegner 
det hele. Det svarer til udtrykket ”åndernes fader“ i Hebr 12,9, som 
henviser til Gud som vores alles far, far til mennesker, som af na-
tur er åndelige.

Festforsamlingen fejrer indvielsen af Jesu kongelige herre-
dømme, hans præstetjeneste og indvielsen af den nye pagt. I He-
bræerbrevet er Zions bjerg det sted, hvor alle disse begivenheder 
finder sted. Tre af salmerne citeret i Hebræerbrevet 1,5-14 beskri-
ver sønnens tronbestigning og har Zions bjerg som stedet, hvor 
denne begivenhed fandt sted (Sl 2,6-7; Sl 110,1-2; Sl 102,22-28).

Zions bjerg er også det sted, hvor sønnen blev udråbt til 
”præst for evigt“ (Hebr 5,6), et citat fra Sl 110,4. Ifølge Sl 110 sker 
udnævnelsen af sønnen som ypperstepræst også på Zions bjerg 
(Sl 110,2). Og endelig påstår Hebræerbrevet, at indvielsen af Jesu 
præstedømme også markerer indvielsen af den nye pagt (Hebr 
7,11-22). Zions bjerg er derfor det sted, hvor den nye pagt blev 
ratificeret. Hebr 12,22-24 beskriver altså den festforsamling, som 
skete i himlen, da Jesus fór op fra jorden.

Hvordan kan vi rent praktisk i vores liv og vores tilbedelse fejre, 
at Jesus er virkelig, at han er vores ypperstepræst, og at der er 
en ny pagt? Hvorfor vil det styrke vores tro at fejre denne store 
sandhed?
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MANDAG

 Hebr 12,23
Dan 7,9-10.13-22

 

Til eftertanke

14. MARTS 2022

I ER KOMMET TIL EN DOMMER, SOM ER ALLES GUD

Hvis dette er en fejring, hvorfor bliver Gud så beskrevet som en 
dommer? Hvordan kan en dommer være en del af begrundelsen 
for vores fejring?

Beskrivelsen af den fejring, som foregår i himlen, antyder en kom-
mende dom. Gud, dommeren, leder, bøger bruges, og resultatet 
af denne fremtidige bedømmelse ud fra bøgerne er, at Guds folk 
modtager riget (Hebr 12,28).

Denne scene fremmaner den store dom før Jesu genkomst, 
som beskrives i Dan 7. Der beskrives en domsscene, hvor Gud, ”en 
gammel af dage“ (Dan 7,9), sidder på en trone af ild og er omgivet 
af ”ti tusind, ja titusinder“ engle (Dan 7,10). Bøger bliver åbnet (Dan 
7,10) og dommen fældes til fordel for ”den Højestes hellige folk“, 
som dernæst ”overtog kongedømmet“ (Dan 7,22).

Hebr 12,22-29 beskriver også en domsscene på Zions bjerg, det 
himmelske Jerusalem, hvor Gud, som er alles dommer, er omgivet 
af ”tusinder af engle“. Denne scene er også fyldt med ild (Hebr 
12,29. Den indbefatter bøger, for de hellige er ”indskrevet“ i dem 
(Hebr 12,23), noget der indebærer en fordelagtig dom for de hel-
lige.

Jesus er i centrum af scenen (Hebr 12,24). I Hebr 2 blev han 
beskrevet som Menneskesønnen, som blev kronet med ”herlighed 
og ære“, efter at han havde ”smagt døden“ for os (Hebr 2,9). Ifølge 
Hebr 2,10 led ”menneskesønnen“ (se Hebr 2,6) for at ”føre mange 
sønner til herlighed“, som vil sige, at de troende også kunne blive 
i stand til at blive ”kronet med herlighed og ære“. Sønnen har nu 
ført de troende til Zion, det himmelske Jerusalem, gennem den 
nye pagts fortjeneste (Hebr 12,22-24), hvor de loves et rige, som 
ikke kan rokkes (Hebr 12,28).

Denne dom er altså gode nyheder for de troende, for det er en 
dom, der fældes til deres fordel. Den retfærdiggør dem. Det er en 
dom, som bringer nederlag til deres modstander, dragen, som står 
bag de frygtelige dyr, der i tidligere tider har forfulgt de troende 
(Dan 7) og også vil gøre det i fremtiden (Åb 13).

Hvordan hjælper det, vi har studeret i dag, os til at forstå, at 
Guds dom i de tre englebudskaber er ”gode nyheder“ i vores tid? 
Åb 14,6-7; sml. 5 Mos 32,36; 1 Krøn 16,33-35.
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Hag 2,6-9.20-22
Sl 96,9-10; 99,1
Hebr 12,26-27. 

Til eftertanke

15. MARTS 2022

RYSTELSE AF HIMLEN OG JORDEN

Efter beskrivelsen af festforsamlingen i himlen advarer Paulus 
sine læsere om, at de må lytte til Guds røst, for ”Endnu én gang vil 
jeg [Gud] få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve“ (Hebr 
12,26). Paulus siger, at selv om Jesus er blevet indsat på himlens 
trone, er vores frelse endnu ikke fuldendt. Vi må være opmærk-
somme, for der endnu en vigtig begivenhed, der skal ske.

Sammenlign teksterne. Hvad er hensigten med, at Gud ryster 
himlen og jorden? Hvad betyder det?

I Det Gamle Testamente er rystelse af himmel og jord et alminde-
ligt udtryk for Guds tilstedeværelse, når han kommer for at befri 
sit folk. Da Debora og Barak kæmpede mod Sisera, kæmpede 
Gud fra himlen på deres vegne (Dom 5,20). Det beskrives ved et 
mægtigt jordskælv, en rystelse af jorden og bjergene på grund 
af Guds tilstedeværelse (Dom 5,4-5). Vi finder det samme billede 
brugt mange steder i Det Gamle Testamente, når Gud rejser sig for 
at befri de undertrykte (Sl 68,8-9; Sl 60,4; Sl 77,18-19). En rystelse 
blev et signal om Guds dom, idet han viser sin autoritet over jor-
dens folk. Profeterne forudsagde, at det ville ske på Herrens dag 
(Es 13,13; Es 24,18-23).

Når der i Hebræerbrevet siges, at Gud får himlen og jorden til 
at ”skælve“, henviser det til ødelæggelsen af Guds fjender. Det 
er, hvad Gud lovede ved Jesu tronbestigelse. Gud sagde til ham: 
”Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en 
skammel for dine fødder“ (Hebr 1,13). Jesus har besejret fjenden 
(Hebr 2,14-16) og er blevet indsat på tronen (Hebr 1,5-14), men 
fjenderne er endnu ikke blevet ødelagt (Hebr 10,11-14; 1 Kor 15, 
23-25).

Men Gud vil ødelægge disse fjender i fremtiden, når han vil få 
himlen og jorden til at skælve. Rystelsen af himlen og jorden bety-
der altså ødelæggelsen af de jordiske magter, der forfølger Guds 
folk, og endnu vigtigere, ødelæggelsen af de onde magter (Satan 
og hans engle), som står bag de jordiske magter og styrer dem.

Løftet om, at retfærdigheden en dag vil ske fyldest, og at det 
onde, som har domineret vores verden, en dag vil blive ødelagt, 
er et løfte fyldt med håb for os alle, især for dem, som er blevet 
hårdt ramt af det onde.

TIRSDAG
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16. MARTS 2022

ET RIGE, DER IKKE KAN ROKKES

Gud har sagt, at han vil få himlen og jorden til at ”skælve“. Det 
betyder, at han vil ødelægge de fjendtlige folk. Men der er noget, 
som ikke bliver rystet, og som ikke bliver ødelagt.

Sammenlign Sl 15,5; Sl 16,8; Sl 21,8; Sl 62,3; Sl 112,6; Hebr 12,27. 
Hvad er det, der ikke kan rokkes?

Mange moderne oversættelser af Hebr 12,27 indikerer, at rystel- 
sen af himmel og jord betyder, at de vil fjernes og forsvinde for  
altid. Men Bibelen siger tydeligt, at Gud vil skabe nye himle og  
en ny jord (Es 65,17; Åb 21,1-4), og vi skal opstå med nye legemer  
(1 Thess 4,13-17; Fil 3,20) og bo på den nye jord. ”Rystelsen“ inde-
bærer renselsen og fornyelsen af skaberværket, ikke dets fuld-
stændige fjernelse. Det, der er nu, vil blive genskabt, og der skal 
de frelste bo.

Men der er noget, der ikke vil eller kan blive rystet. Det indbe-
fatter de retfærdige. De vil ikke blive rystet, fordi de stoler på Gud. 
Skaberen opretholder dem og garanterer deres overlevelse.

Bemærk, at i Hebræerbrevet bliver varighed og stabilitet for-
bundet med Jesus. Hebr 1,10-12 siger om Jesus: ”Du, Herre, grund-
lagde i begyndelsen jorden, himlen er dine hænders værk. De går 
til grunde, men du består, de slides alle op som klæder, du ruller 
dem sammen som en klædning. De skiftes ud som klæder, men du 
er den samme, dine år får aldrig ende.“ Men Hebræerbrevet siger 
også, at Jesus forbliver præst for bestandig (Hebr 7,3.24) ligesom 
de frelstes arv heller ikke forgår (Hebr 10,34). I den afsluttende 
dom vil de mennesker, som holder fast i Jesus, ikke rokkes.

Hebr 12,28 siger også, at vi skal modtage ”et rige, der ikke kan 
rokkes“. Dette er en henvisning til Dan 7,18, som siger, at de hellige 
skal ”overtage kongedømmet og … beholde det i evighed“. Dette 
er det kongedømme, som ”i al evighed ikke skal gå til grunde“, 
som omtales i Dan 2,44. Dette kongedømme tilhører Sønnen, men 
han vil dele det med os. Åb 20,4 siger, at vi sammen med ham skal 
dømme de onde magter, som forfulgte os (1 Kor 6,3).
 

ONSDAG
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 Hebr 12,28
Hebr 13,15-16

 

Til eftertanke

17. MARTS 2022

LAD OS TAKKE

Hebræerbrevet afslutter dette afsnit med at understrege, at den 
passende respons til Gud for alt det fantastiske, han har gjort for 
os, er at vise taknemlighed ved at tjene og tilbede ham på en pas-
sende måde.

Hvordan tilbeder vi Gud på en måde, han finder behag i?

Under den gamle pagt var ofringen af dyr den måde, folk viste 
deres anger og taknemlighed, men disse ofringer var kun et ydre 
tegn på hjertets anger og taknemlighed hos den, der tilbad. Gud 
gjorde det klart gennem profeterne og i Salmerne, at det, der vir-
keligt behagede ham, ikke var blod fra offerdyr, men de tilbeden-
des taknemlighed, gode gerninger og retfærdighed (Sl 50,7-23;  
Es 1,11-17).

Paulus indbyder os til at tilbede Gud i den himmelske helligdom 
ved at bringe ofre, der består i lovprisning, bekendelse, tak og 
gode gerninger. Dette udgør den sande gudstjeneste, som beha-
ger Gud. Vi bringer disse ofre her på jorden, men de modtages i 
himlen, fordi de har Guds velbehag. Paulus’ opfordring indbefatter 
alle de opfordringer til at bekende Jesu navn (Hebr 3,1; Hebr 4,14; 
Hebr 10,23), som han tidligere i brevet er kommet med, deriblandt 
også hans opfordringer til at blive ved med at gøre gode gerninger 
(Hebr 6,10-12; Hebr 13,1-2.16).

Paulus’ indbydelse til læserne om ”med tak at tjene Gud, som 
det er hans vilje“ (Hebr 12,28) indbefatter, at de troende nu virkelig 
er et folk af præster, der er blevet helliget og ført til målet (Hebr 
10,1-14.19-23). Dette opfylder Guds oprindelige hensigt for Israel, 
at de skulle være et folk af præster, gennem hvem de gode nyhe-
der om frelse skulle forkyndes for verden (2 Mos 19,4-6; 1 Pet 2,9-
10; Åb 1,6; Åb 5,10).

Hebr 13,1-6 beskriver, hvad det i praksis vil sige at gøre godt 
og dele det, vi har. Det betyder at vise broderkærlighed, ligesom 
Jesus har vist os broderkærlighed (Hebr 2,11-12). Det betyder at 
være gæstfri, at besøge dem, der er i fængsel eller er blevet mis-
handlet (Hebr 13,3). Og det betyder at afvise utugt og begær.

Hvorfor er det vigtigt at opfatte gode gerninger og dette at dele 
det, vi har, som en del af vores tilbedelse af Gud? Men hvordan 
kan sådanne åndelige ofre til Gud blive fordærvet (Es 1,11-17)?

TORSDAG
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18. MARTS 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”I de tusind år mellem den første og den anden opstandelse finder 
dommen over de gudløse sted. Apostlen Paulus omtaler dommen 
som en begivenhed, der skal finde sted efter Kristi andet komme: 
‘Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal 
bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad 
hjerterne vil’ (1 Kor 4,5). Og Daniel siger, at da den gamle af dage 
kom, blev ‘retten givet til den Højestes hellige’ (Dan 7,22). Til den 
tid skal de tjene Gud som konger og præster for Gud. I Åbenba-
ringen siger Johannes: ‘Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på 
dem; de fik givet domsmagt … De skal være Guds og Kristi præster 
og være konger med ham i de tusind år’ Åb 20,4.6). På den tid er 
det, ‘at de hellige skal dømme verden’, som Paulus har forudsagt 
det (1 Kor 6,2). Sammen med Kristus skal de dømme de gudløse 
og sammenligne deres gerninger med Bibelens lov. Hver sag skal 
bedømmes efter de gerninger, de faktisk har gjort. Så udmåles 
straffen for hver enkelt og indføres ud for deres navne i dødens 
bog.

Også Satan og hans onde engle vil blive dømt af Kristus og hans 
folk. Paulus siger: ‘Ved I ikke, at vi skal dømme engle’ (1 Kor 6,3)? 
Og Judas minder om, ‘at de engle, som ikke tog vare på deres høje 
hverv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket 
med evige lænker indtil dommen på den store dag’ ( Jud 6)“ (Ellen 
White, Mod en bedre fremtid, s. 533-534).

1. Hvad siger de helliges deltagelse i dommen over de onde (1 
Kor 6,3) om Guds åbenhed?

2. Læs 2 Mos 32,32; Sl 56,9; Sl 69,29; Sl 139,16; Es 4,3; Dan 12,1; 
Mal 3,16; Luk 10,20; Åb 13,8; Åb 17,8. Disse tekster omtaler 
Guds bøger i himlen. Hvad er optegnet i disse bøger? Hvorfor 
har det betydning, at Gud for eksempel har en optegnelse af 
vores tårer (Sl 56,9)? Hvis Gud ved alt, hvilken hensigt har så-
danne optegnelser eller bøger?

3. Hvorfor tror du, det er vigtigt, at Hebræerbrevet afslutter  
sin fremstilling med en forbindelse til løfterne i Daniel 7? 
Hvorfor er disse forbindelser vigtige i forhold til Jesu tjeneste 
i himlen? Hvad lærer Dan 7 om alle jordiske og syndige tings 
afslutning?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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