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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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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


