
1
”For en sådan ypperstepræst trængte vi til, en der er hellig, 
uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene“ 
(Hebr 7,26).

Den kløft, som eksisterede mellem Gud og os, opstod på grund 
af synd. Problemet blev værre, fordi synd også medførte, at vi 
af natur blev ødelagt. Gud er hellig, og synd kan ikke eksistere i 
hans nærvær. Så vores egen ødelagte natur adskilte os fra Gud på 
samme måde som to magneter, der er placeret forkert i forhold til 
hinanden, frastøder hinanden. I tillæg gjorde vores ødelagte natur 
det umuligt for os at adlyde Guds lov. Synd medfører også misfor-
ståelse. Menneskene mistede Guds kærlighed og barmhjertighed 
af syne og kom til at opfatte ham som vred og krævende.

I denne uge skal vi studere de ufattelige ting, Faderen og Sønnen 
gjorde for at bygge bro over denne kløft. Hebr 5-7 giver en grun-
dig analyse af Jesu præstegerning. Forfatteren analyserer dens 
oprindelse og hensigt (Hebr 5,1-10) og formaner dernæst læserne 
til ikke at ignorere den (Hebr 5,11-6,8), men derimod at holde fast 
ved det sikre håb, den giver (Hebr 6,9-20). Han forklarer også Jesu 
præsteskabs grundfacetter (Hebr 7,1-10) og dets implikationer for 
Guds forhold til de troende (Hebr 7,11-28). I denne uge kommer vi 
til især at fokusere på Hebr 5,1-10 og Hebr 7,1-28.

· Hebr 5,1-10
· 1 Mos 14,18-20
· 1 Pet 2,9
· Hebr 7,1-3
· Hebr 7,11-16.22.26
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SØNDAG

 Hebr 5,1-10

 

Til eftertanke

30. JANUAR 2022

EN PRÆST PÅ MENNESKERS VEGNE

Hvilken rolle har præsteskabet ifølge disse vers, og hvordan  
opfylder Jesus den rolle?

Den grundlæggende hensigt med det levitiske præsteskab var, at 
de skulle være mellemmænd mellem syndige mennesker og Gud. 
Præsterne blev udvalgt af Gud til at gøre tjeneste på menneskers 
vegne. Derfor var det nødvendigt, at de var barmhjertige og for-
stod menneskers svagheder.

Hebr 5,5-10 viser, at Jesus fuldkomment opfylder disse hensig-
ter. Gud udvalgte ham (Hebr 5,5-6), og Jesus forstår os, fordi han 
også led (Hebr 5,7-8). Men der er også nogle vigtige forskelle. Jesus 
var ikke udvalgt ”blandt mennesker“ (Hebr 5,1). I stedet påtog han 
sig menneskers natur for bl.a. at kunne tjene som præst på vores 
vegne. Jesus bragte ikke ofringer for sine egne synder (Hebr 5,3), 
men for vores synder, for han var uden synd (Hebr 4,15; 7,26-28).

Hebræerbrevet siger, at Jesus bad ”til ham, som kunne frelse 
ham fra døden, og han blev bønhørt“ (Hebr 5,7). Brevet henviste 
til den anden død, som Gud frelste Jesus fra, da han opvakte ham 
fra de døde (Hebr 13,20). Der står også, at Jesus lærte ”lydighed af 
det, han led“ (Hebr 5,8). Lydighed var noget nyt for Jesus, ikke fordi 
han var ulydig, men fordi han var Gud. Som universets hersker ad-
lød Jesus ingen. I stedet adlød alle ham.

Jesu lidelse og død på korset er en væsentlig del af hans præ-
stetjeneste. Lidelsen gjorde ikke Jesus fuldkommen i den forstand, 
at han moralsk eller etisk blev forbedret. Lidelsen gjorde ham 
ikke barmhjertig; tværtimod kom Jesus jo til jorden, fordi han altid 
havde været barmhjertig. Men fordi han blev menneske, kan han 
forstå os og hjælpe os i vores fristelser (Hebr 2,17). Ved at lide for 
vores skyld viste Jesus kærlighed til alle mennesker, og hans lidel-
ser fortæller os, at han underkastede sig Faderens vilje som repræ-
sentant for menneskeheden. Han blev altså et virkeligt menneske, 
der levede under samme kår som os. Hans lidelser førte ham ”til 
målet“ og gjorde ham i stand til at blive vores ypperstepræst.

Han levede et liv i fuldkommen lydighed. Derfor var hans død 
på korset ufortjent, og den er det offer, som han nu frembærer for 
Faderen i den himmelske helligdom. 

1 Pet 2,9 siger, at vi er ”et kongeligt præsteskab“. Hvad fortæl-
ler Jesu liv om, hvordan vores forhold til andre mennesker bør 
være, når vi har denne hellige rolle?
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MANDAG

1 Mos 14,18-20
Hebr 7,1-3

 

Til eftertanke

31. JANUAR 2022

PÅ MELKISEDEKS VIS

Hvem var Melkisedek, og hvordan var han et forbillede på Jesus?

Melkisedek var både konge og præst. Han stod også over Abra-
ham, siden Abraham betalte tiende til ham. På samme måde er 
Jesus konge og præst (Hebr 1,3), men i modsætning til Melkisedek 
var Jesus uden synd (Hebr 7,26-28).

Hebr 7,15 forklarer, at Jesus var en præst, ”som ligner Melkise-
dek“. Det er, hvad det tidligere udtryk i Hebræerbrevet betyder, 
når der står ”på Melkisedeks vis“ (Hebr 5,6). Jesus var ikke en 
arvtager efter Melkisedek, men hans præsteskab lignede hans.

Der siges fx, at Melkisedek var uden far, mor, slægtstavle, fød-
sel og død. Nogle har antydet, at Melkisedek var en inkarnation 
af Jesus på Abrahams tid. Men den tanke passer ikke med Hebræ-
erbrevets argumentation. Melkisedek var ”et billede“ på Jesus, og 
det betyder, at han var anderledes end Jesus (Hebr 7,3).

Nogle har hævdet, at Melkisedek var et himmelsk væsen, men 
det ville ødelægge argumentet i Hebræerbrevet. Hvis Melkise-
dek var uden far, mor, begyndelse og afslutning, ville han være 
Gud selv. Det udgør et problem, for Melkisedeks himmelske, helt 
guddommelige præsteskab ville i så fald have gået forud for Jesu 
tjeneste. Hvis det var tilfældet, som Hebræerbrevet siger, ”hvorfor 
måtte der så komme en anden“ (Hebr 7,11)?

Hebræerbrevet bruger Skriftens tavshed mht. Melkisedeks 
fødsel, død og slægtstavle til at opbygge en typologi, et symbol 
på Jesu præstetjeneste (1 Mos 14,18-20) og viser, at Jesus selv var 
evig. Kort sagt var Melkisedek en kana’anitisk præste-konge, som 
tjente som symbol på Kristus.

”Det var Kristus, som talte gennem Melkisedek, præst for Gud den 
Højeste. Melkisedek var ikke Kristus, men han var Guds stemme i 
verden, Faderens repræsentant. Og hele vejen ned igennem for-
henværende generationer har Kristus talt. Kristus har ledt sit folk 
og har været verdens lys“ (Ellen White, Selected Messages, 1. bd. s. 
409).

Hvad lærer åbenbaringen af Melkisedek os om, hvordan Gud 
arbejder blandt dem, som aldrig har haft menneskelige missio-
nærer til at undervise sig?
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 Hebr 7,11-16

Til eftertanke

1. FEBRUAR 2022

EN EFFEKTIV PRÆST

”Hvis nu målet kunne nås gennem det levitiske præstedømme – og 
på grundlag af det fik folket sin lov – hvorfor måtte der så komme 
en anden, der er præst på Melkisedeks vis, og tales om en, der ikke 
er præst som Aron?“ (Hebr 7,11).

Præster er mellemmænd mellem Gud og mennesker. Men He-
bræerbrevet siger, at levitiske præster ikke kunne skaffe fuldkom-
men adgang til Gud, fordi de ikke kunne føre folket til målet (Hebr 
7,11.18-19). De var trods alt selv ufuldkomne, så hvordan skulle de 
kunne føre andre til målet og gøre dem fuldkomne?

Offerdyr kunne heller ikke rense synderens samvittighed. De-
res hensigt var at pege frem til Jesu tjeneste og hans offer, som 
alene kunne give virkelig renselse fra synd (Hebr 9,14; Hebr 10,1-
3.10-14). De levitiske præsters og ofringernes funktion var midler-
tidig og symbolsk. Gennem deres tjeneste ønskede Gud at lede 
folket til at have tro på Jesu fremtidige tjeneste, han som er ”Guds 
lam, som bærer verdens synd“ ( Joh 1,29).

Hvorfor var der brug for en forandring af loven?

Hebr 7,12 forklarer, at forandringen af præsteskabet gjorde det 
nødvendigt med en forandring af loven. Hvorfor? Fordi der var 
en meget streng lov, som forbød en person, som ikke var af Levi 
stamme gennem Aron, at tjene som præst (4 Mos 3,10; 4 Mos 16,39-
40). Hebr 7,13-14 forklarer, at Jesus var af Judas stamme, så den lov 
forbød ham at være en levitisk præst. Paulus argumenterer derfor, 
at udnævnelsen af Jesus som præst betød, at Gud har forandret 
loven for præsteskabet.

Jesu komme indebar også en forandring i loven om offerdyr. 
Syndere var pålagt at bringe forskellige slags ofre for at opnå 
forsoning (3 Mos 1-7), men nu, hvor Jesus var kommet og havde 
bragt et fuldkomment offer, er loven om dyreofringer også ophæ-
vet (Hebr 10,17-18) som et resultat af den nye pagt og den dybere 
åbenbaring af frelsesplanen.

Tænk over de talløse dyreofringer, der i fortiden er blevet bragt, 
og som alle pegede frem til Jesus. Alligevel kunne ikke et eneste 
af dem, eller alle tilsammen, virkelig betale for vores synder. 
Hvorfor kunne kun Jesu død på korset betale for dem?

TIRSDAG



52

 Hebr 7,16

 

 Hebr 7,22

2. FEBRUAR 2022

EN EVIG PRÆST

Hvad var grundlaget for, at Jesus kunne blive præst?

Jesus modtog præsteskabet, fordi han ejer evigt liv og fordi han 
har en evig tjeneste. Betydningen af disse kendsgerninger er utro-
lige. Det betyder, at Jesu tjeneste aldrig vil blive overgået. Jesus 
frelser fuldstændigt, evigt, ”helt og fuldt“ (Hebr 7,25). Den frelse, 
som Jesus bringer, er total og endegyldig. Den når de inderste dele 
af menneskets natur (Hebr 4,12; Hebr 9,14; Hebr 10,1-4). Jesu mid-
lertjeneste hos Gud omfatter alle de fordele, som gives under den 
nye pagt.

Den omfatter også meget mere end syndstilgivelse. Den inde-
bærer, at loven skrives i vores hjerter, at vi gøres til nye skabninger 
i ham, og at evangeliet udbredes til verden (Hebr 8,10-12). Ét med 
Gud og med mennesker repræsenterer Jesus os hos Faderen. Som 
den, der bragte sit liv som et offer, har Jesus Guds urokkelige vel-
vilje.

Hvad er Jesus i forhold til den nye pagt?

Jesus er garant for den nye pagt, fordi Gud svor en ed på, at Jesus 
skulle være præst ”for evigt“ (Hebr 7,21) Det er let at overse betyd-
ningen af denne ed. Paulus har allerede henvist til de eder, Gud 
svor over for ørkengenerationen og til Abraham (Hebr 3,7-11; Hebr 
6,13-15). Forskellen på disse eder og den ed, som Gud har svoret 
over for sin søn, er, at de andre eder var udtalt til mennesker. En 
ed er kun gyldig, så længe modtageren er i live. Guds ed til israelit-
terne i ørkenen og til Abraham var bindende, så længe der var en 
ørkengeneration og Abrahams efterkommere (se Gal 3,29).

Men i forhold til Sønnen, hvis liv er ”uophørligt“, vil den ed, 
Gud svor over for ham, være bindende i al evighed. En person, 
som stod som sikkerhed eller garant for en anden, hæftede for 
den samme staf, dødsstraf indbefattet, som den person, han var 
garant for. Men Faderen indsatte Jesus som garant for os om, at 
han ikke vil misligholde sine løfter. Derfor kan vi være sikre på den 
frelse, som vi er blevet givet i Jesus.

ONSDAG
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 Hebr 7,26

 

Til eftertanke

3. FEBRUAR 2022

EN USKYLDIG PRÆST

Hvilke fem egenskaber beskriver Jesus i dette vers?

Jesus var ”hellig“. Det betyder, at Jesus var uden fejl i forhold til 
Gud (Hebr 2,18; Hebr 4,15; Hebr 5,7-8). Den gamle græske oversæt-
telse af Det Gamle Testamente brugte det samme græske udtryk 
til at betegne dem, der overholder deres pagtsfællesskab med 
Gud og med andre.

Jesus var ”ren“. Han forblev ren og ubesmittet af det onde, selv 
om han blev fristet i ”alle ting“ (Hebr 4,15; Hebr 2,18). Jesu fuld-
komne uskyldighed er vigtig for hans præstetjeneste. Den gamle 
pagt præciserede, at et offer skulle være ”lydefrit“ for at blive ac-
cepteret af Gud (3 Mos 1,3.10. etc.). Jesu fuldkomne lydighed, mens 
han var her på jorden, gjorde det muligt for ham at bringe sig selv 
som et lydefrit offer til Gud (Hebr 9,14).

Jesus var ”skilt ud fra syndere“, da han fór op til himlen. Den 
græske form af udsagnsordet antyder, at dette er Jesu nuværende 
tilstand, som begyndte på et bestemt tidspunkt. Jesus udholdt 
synderes fjendskab i sit jordiske liv, men han var sejrrig og blev 
derefter sat ved Guds højre hånd (Hebr 12,2-3). Jesus er også ”skilt 
ud fra syndere“ ved, at han var fuldstændigt uden synd (Hebr 
4,15).

Jesus blev ”ophøjet over himlene“. Det betyder, at Jesus er 
blevet ophøjet over alt, som er, og han er derfor et med Gud. I 
Salmernes Bog er Gud den, der er ophøjet over himlen (Sl 57,6.12; 
Sl 108,6).

Jesus var helt og fuldt menneske, men han var ikke et syndigt 
menneske som os (Hebr 2,14-16; Hebr 4,15). Jesus er fuldkommen, 
ikke kun fordi han aldrig syndede, men fordi han ikke var fordær-
vet af synd, som vi er.

Men da han var helt og fuldt menneske, er han også vores ek-
sempel. Han viser os, hvordan vi skal løbe livets løb (Hebr 12,1-4). 
Han er det eksempel, vi skal følge (1 Pet 2,21-23). Han er vores frel-
ser, fordi han er ”hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere“ (Hebr 
7,26), og vi kan også genspejle hans karakter.

Selv om Jesus var et menneske som os, syndede han aldrig. 
Hvordan kan vores tanker forestille sig det? Tænk over, hvor  
hellig han er! Hvorfor er løftet om, at hans hellighed ved tro  
bliver tilregnet os, med til at give os frelsesvished?

TORSDAG
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4. FEBRUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Kristus ser os. Han kender alle vores byrder, vores farer og vores 
vanskeligheder. Og han fylder sin mund med argumenter på vores 
vegne. Han tilpasser sin forbøn til enhver sjæls behov, ligesom han 
gjorde for Peter … Vores talsmand fylder sin mund med argumen-
ter for at lære sine prøvede og fristede efterfølgere, hvordan de 
kan modstå Satans fristelser. Han læser enhver af fjendens bevæ-
gelser. Han styrer begivenhederne“ (Ellen White, SDA Commentary, 
7. bd., s. 931 (Brev 90, 1906).

”Det var Satans hensigt at frembringe en evig adskillelse 
mellem Gud og mennesker; men i Kristus bliver vi mere nært 
forenede med Gud, end hvis vi aldrig var faldet. Ved at påtage sig 
vor skikkelse har Frelseren knyttet sig til menneskeheden med et 
bånd, der aldrig kan brydes … Dette er pantet på, at Gud vil op-
fylde, hvad han har lovet. ‘For et barn er født os, en søn er givet 
os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre.’ Gud har så at 
sige adopteret menneskenaturen i sin Søns skikkelse og har ført 
denne ind i de højeste Himle. Det er ‘Menneskesønnen’, som deler 
universets trone med Gud. Det er ‘Menneskesønnen’, hvis navn 
kaldes: ‘Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds 
Fyrste’ (Es 9,6).

Denne JEG ER er forbindelsesleddet mellem Gud og menneske-
heden; hans hånd rører dem begge. Han, som er ‘hellig, uskyldig, 
ren, og skilt ud fra syndere’, ‘skammer sig ikke ved at kalde … os 
brødre’ (Hebr 7,26; 2,11). I Kristus er den jordiske familie og den 
himmelske familie forenede. Den herliggjorte Kristus er vor bror. 
Himmelen er gemt i menneskeheden, og menneskeheden er om-
favnet af den evige kærlighed“ (Ellen White, Jesu liv, s. 12-13).

1. Det første af citaterne ovenfor siger: ”Og han [Jesus] fylder 
sin mund med argumenter på vores vegne.“ Hvad betyder det 
løfte for dig? Tænk over, hvad det lærer os om Guds kærlig-
hed til os. Hvorfor er det en stor opmuntring for os? Hvorfor 
har vi brug for nogen til at argumentere på vores vegne?

2. Det andet af ovenstående citater siger: ”I Kristus bliver vi 
mere nært forenede med Gud, end hvis vi aldrig var faldet.“ 
Hvad betyder det? Hvordan kan vi opleve dette nære forhold? 
Hvilken trøst kan vi finde i den erfaring? Beskriv i klassen, 
hvad en sådan nærhed betyder, og hvordan det er at opleve 
den. Hvordan kan det, at han bringer ”argumenter på vores 
vegne“ hjælpe os til at opleve den nærhed?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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