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22 NU VED DAGENES ENDE:  

HEBRÆERBREVETS BUDSKAB
Han så hende første gang i kirken. Han var optaget af en opgave 
og langt væk i sine tanker, da synet af hende slog ham. Maleriet 
var lidt mindre end to meter højt og tre meter bredt, men pigen, 
som var gengivet i det, udstrålede en mærkelig fortryllende magt 
over den unge mand. Hvorfor kunne han ikke fjerne sit blik fra 
hende? Hvad skyldtes det? Efter nogen overvejelse gik det op for 
ham, at det skyldtes hendes øjne. Maleriet gengav kun hendes an-
sigt, og hun så ufravendt på noget bestemt. Men på hvad, og hvor-
for var hun så fordybet i det? I lang tid efter kunne han ikke  
få maleriet ud af sit sind.

Flere år senere afslørede maleren Arnold Jiménez noget af hem-
meligheden for ham. Maleriet var bevidst lavet for at få seerne  
til at fanges af hendes øjne. Men den virkelige hemmelighed lå i  
hendes pupiller. Hvis man så nøje efter, ville man opdage, at de 
genspejlede det, hun så på. Hendes blik var fæstet på Jesus på 
korset.

Det billede, vi finder af Jesus i Hebræerbrevet, kan have en lig-
nende fængslende tiltrækningskraft. Jesus beskrives først og frem-
mest som universets hersker, som sidder ved Guds højre hånd. 
Utallige engle lovpriser ham, tilbeder ham og tjener ham (Hebr 
1,5-14; Hebr 12,22-24). Han har vundet retten til at herske, fordi 
han gennem sin død har sikret Djævelens ødelæggelse (Hebr 2,14-
16). Jesus er også den ophøjede ypperstepræst. Hellig, uskyldig og 
ren lever han evigt for at gøre tjeneste for os i den himmelske hel-
ligdom (Hebr 7,26-8,5). Han har vundet retten til at gøre det, fordi 
han ofrede sig selv én gang for alle som et fuldkomment offer, der 
gælder for alle til alle tider (Hebr 10,1-14). Jesus har også formidlet 
en ny og evig pagt mellem Gud og hans folk (Hebr 8,6-13).

Men det, der fanger læserne i portrættet af Jesus, er ikke kun, 
hvad Jesus har gjort, men hvem han er. Han blev født af en kvinde 
ligesom os, og han er blevet fristet og hånet, som vi er blevet det. 
Men alligevel sidder han i centrum af universets magt. Når vi be-
tragter den himmelske scene med dens forskellige og fantastiske 
væsener, bliver vores øjne draget til ham, som er centrum i det 
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hele, han, som utroligt nok ligner os, fordi han er blevet en af os. 
Jesus, vores bror, befinder sig i Himlen og repræsenterer os på 
trods af vores synd og skam.

I personen Jesus mødes tre dimensioner af frelsens historie. Den 
første er den lokale, personlige dimension. For læsere, som er 
trætte af kristenlivets vanskeligheder og irettesættelser (Hebr 
10,32-34), er Jesus troens banebryder og fuldender. De har brug 
for at se hen til ham, som led på grund af syndere (Hebr 12,1-4). 
Den anden dimension er den fælles, nationale dimension. For 
Guds folk, som er på vej mod Guds lovede land, er Jesus den nye 
Josva. De må følge hans ledelse (Hebr 3.4.11.12). Den tredje dimen-
sion er den universelle. Jesus er den nye Adam, Menneskesønnen, 
hvorigennem Guds hensigter for menneskeheden bliver opfyldt 
(Hebr 2,5-10; Hebr 12,22-28).

Portrættet af Jesus, som gengiver længden og bredden og højden 
og dybden af Guds kærlighed til os, er emnet for vores studium i 
dette kvartal. Og på samme måde, som billedet af Jesus i øjnene 
på kvinden i maleriet fangede den unge mands blik, er det mit 
ønske, at billedet af Jesus, som han beskrives i Hebræerbrevet, må 
fange ikke kun vores blik, men vores kærlighed og beundring for 
ham, som er vores bror i Himlen.

Félix H. Cortez er professor i nytestamentlig litteratur 
ved syvendedags adventisternes Teologiske Semina-
rium ved Andrews Univerity. Han er gift og har to børn, 
Hadid, som er præst i New Jersey, USA og Alma, som 
studerer arkæologi på Andrews University.

INDLEDNING
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1
”For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få 
det, som han har lovet“ (Hebr 10,36).

Har du af og til forsøgt at forestille dig, hvordan det ville være at 
høre Jesus eller en af apostlene prædike? Vi har skriftlige uddrag 
og resumeer af nogle af deres taler, men de giver os kun en be-
grænset ide om, hvordan det var at lytte til dem. Men Gud har  
bevaret i hvert fald en hel prædiken for os i Skriften, nemlig  
Paulus’ brev til hebræerne.

Paulus, som er forfatter af Hebræerbrevet, omtalte sit eget værk 
som en ”formaningstale“ (Hebr 13,22). Dette udtryk blev brugt til 
at identificere prædikenen både i synagogen (ApG 13,15) og i de 
kristnes gudstjenester (1 Tim 4,13). Det er derfor blevet hævdet, at 
Hebræerbrevet er det tidligste eksemplar af ”en hel kristen præ-
diken“, der findes. Hebræerbrevet henvendte sig til troende, som 
tog imod Jesus, men derefter oplevede vanskeligheder. Nogle blev 
vanæret offentligt og forfulgt (Hebr 10,32-34). Andre mødte øko-
nomiske vanskeligheder (Hebr 13,5-6). Mange var blevet trætte og 
var begyndt at sætte spørgsmålstegn ved deres tro (Hebr 3,12-13). 
Mon nogen af os i dag kan genkende disse problemer?

Men i en gribende tale udfordrede apostlen dem og os til at be-
vare troen i Jesus og fæste blikket på Jesus, som nu er i den him-
melske helligdom.

· Hebr 2,3-4
· 1 Pet 4,14.16
· Hebr 13,1-9.13
· 1 Kong 19,1-18
· Hebr 3,12-14
· 4 Mos 13
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SØNDAG

 Hebr 2,3-4

 

Til eftertanke

26. DECEMBER 2021

EN STRÅLENDE BEGYNDELSE

For at kunne forstå prædikenen og anvende dens budskab på os 
selv, må vi forstå forsamlingens historie og den situation, de var i, 
da de modtog brevet fra apostlen.

Hvad havde Hebræerbrevets læsere oplevet, da de blev  
omvendt?

Dette afsnit i brevet antyder, at læserne ikke selv havde hørt Jesus 
tale. De havde i stedet fået evangeliet fra andre evangelister, som 
havde forkyndt ”en frelse så stor“.

Paulus siger også, at evangelisterne havde ”stadfæstet“ bud-
skabet for dem, og at Gud selv havde ”føjet sit vidnesbyrd til ved 
tegn og undere“. Det betyder, at Gud havde sørget for en usæd-
vanlig bekræftelse af evangeliet gennem tegn og andre mægtige 
gerninger – deriblandt ”tildeling af Helligånden“. Det Nye Testa-
mente fortæller, at tegn som mirakuløse helbredelser, uddrivelsen 
af onde ånder og udgydelsen af åndelige gaver ofte fulgte med 
forkyndelsen af evangeliet på nye steder.

I begyndelsen af den kristne kirkes historie udgød Gud sin Ånd 
over apostlene i Jerusalem, så de blev i stand til at forkynde evan-
geliet på sprog, som de ikke på forhånd kendte, og til at udføre 
mirakler (ApG 2-3). Filip udførte lignende mirakler i Samaria (ApG 
8), Peter i Joppe og Cæsarea (ApG 9-10) og Paulus under hele sit 
arbejde i Lilleasien og Europa (ApG 13-28). Disse mægtige gernin-
ger var erfaringsmæssige beviser, som bekræftede budskabet om 
”frelse“ – oprettelsen af Guds rige, frelse fra fordømmelse og be-
frielse fra onde magter (Hebr 12,25-29).

Ånden gav de tidlige kristne overbevisning om, at deres syn-
der var tilgivet. Derfor var de ikke bange for dommen. Derfor var 
deres bønner fulde af frimodighed og tillid, og deres religiøse 
erfaring var fyldt med glæde (ApG 2,37-47). Helligånden befriede 
også dem, som var slaver af onde magter. Disse tegn overbeviste 
de kristne om, at Guds magt var langt større end det onde, og de 
åbenbarede, at Guds rige var blevet oprettet i deres liv.

Hvordan er din omvendelseshistorie? Hvordan er du blevet 
bekræftet i din tro og tillid til Jesus Kristus som din frelser og 
herre? Hvorfor er det godt af og til at mindes, hvordan Gud til  
at begynde med arbejdede i dit liv for at lede dig til ham?
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MANDAG

 

 

 Hebr 10,32-34
Hebr 13,3

 Hebr 11,24-26
1 Pet 4,14.16

Til eftertanke

27. DECEMBER 2021

KAMPEN

Når de troende bekendte deres tro på Kristus og tilsluttede sig 
menigheden, trak de en grænselinje, som adskilte dem fra resten 
af samfundet. Desværre blev det en kilde til strid, for det fældede 
indirekte en negativ dom over samfundet og dets værdier.

Hvilken erfaring havde læserne af Hebræerbrevet haft efter de-
res omvendelse?

Det er ret sandsynligt, at Hebræerbrevets læsere havde lidt både 
verbal og fysisk overlast fra folkeskarer, som blev opildnet af de 
kristnes modstandere (fx ApG 16,19-22; ApG 17,1-9). De blev også 
sat i fængsel og givetvis også slået, da embedsmænd havde magt 
og autoritet til at påbyde straf og indespærring, ofte uden at følge 
de normale juridiske normer, mens de indhentede beviser (fx ApG 
16,22-23).

Hvordan viser Moses’ erfaringer og de erfaringer, læserne  
af Første Petersbrev var udsat for, hvorfor de kristne blev  
forfulgt?

At ”regne Kristi forhånelse“ betyder ganske enkelt at identificere 
sig med Kristus og udholde den skam og forfølgelse, som denne 
forbindelse medførte. Offentligt fjendskab mod de kristne var 
resultatet af deres karakteristiske, religiøse overgivelse. Folk kan 
blive stødt over religiøse handlinger, som de ikke forstår, eller over 
mennesker, hvis livsstil og moral kan få dem til at føle sig skyldige 
eller skamfulde. I midten af det første århundrede e.Kr. betrag-
tede Tacitus de kristne som skyldige i ”had mod menneskeheden“. 
Alfred J. Church and William J. Brodribb, trans., The Complete Works 
of Tacitus, (New York: The Modern Library, 1942) Annals 15.44.1. 
Uanset, hvad den nøjagtige begrundelse var for en sådan beskyld-
ning, led mange kristne som fx dem, Paulus havde skrevet dette 
brev til, på grund af deres tro.

Alle, både kristne og ikke-kristne, lider. Hvad betyder det at lide 
for Kristi skyld? Hvor meget af den lidelse, vi udsættes for, er for 
Kristi skyld? Og hvor meget skyldes vores egne valg?
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 1 Kong 19,1-4

Til eftertanke

28. DECEMBER 2021

UDMATTELSE

På trods af foragt og forfølgelse lykkedes det for Hebræerbrevets 
læsere at bevare troen og deres overgivelse til Kristus. Men i det 
lange løb kostede kampen dyrt. De kæmpede den gode strid og 
vandt sejr, men de var også udmattede.

Hvori bestod nogle af de udfordringer, som de troende mødte? 
· Hebr 2,18 · Hebr 3,12-13 · Hebr 4,15
· Hebr 10,25 · Hebr 12,3.12-13 · Hebr 13,1-9.13

Hebræerbrevet fortæller os, at læserne hele tiden mødte forskellige 
vanskeligheder. Verbale og sandsynligvis også fysiske angreb mod 
deres ære blev ved (Hebr 13,13). Nogle af de troende var stadigvæk 
i fængsel (Hebr 13,3). Alt dette må have kostet menigheden både 
økonomisk og psykologisk. De var udmattede (Hebr 12,12-13) og 
kunne let komme til at ”miste modet“ (Hebr 12,3).

Det er meget almindeligt for både enkeltpersoner og sam-
fund, at når sejrsrusen er overstået, og psykologiske og andre 
forsvarsmekanismer slappes, bliver de mere sårbare over for fjen-
dens modangreb. Den styrke, som en enkeltperson eller et sam-
fund mobiliserede for at møde en kommende trussel, er meget 
sværere at mobilisere endnu en gang.

Hvad skete for Elias?

”Når mennesker har vist stærk tro og vundet herlige sejre, indtræ-
der der ofte en reaktion. Sådan gik det også for Elias. Han frygtede 
for, at den reform, som var blevet indledt på Karmel, ikke ville vare 
ved. Han blev overvældet af nedtrykthed. 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, og Jesabels trussel ringede i 
hans ører, og Satan tilsyneladende stadig benyttede denne onde 
kvinde til at lave intriger, 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, s. 82-83).

Tænk over de gange, du har lidt nederlag i dit kristne liv og for-
søgt at forstå de omstændigheder og faktorer, som bidrog til dit 
nederlag. Hvad kunne du have gjort anderledes?

TIRSDAG
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 1 Kong 19,5-18
 

Hebr 2,1;  
3,12-14; 5,11-6,3; 

10,19-25 

29. DECEMBER 2021

HOLD UD

Hvad rådede apostlen sine læsere til at gøre i lyset af deres situa-
tion? Hvad kan vi lære fra Hebræerbrevet, som kan gavne os?  
Lad os analysere, hvordan Gud hjalp Elias til at komme sig efter  
sin skuffelse.

Hvad gjorde Gud for at genoprette sin tjener Elias’ tro?

Beretningen om, hvad Gud gjorde for Elias efter Karmel, er fa-
scinerende, for den viser os Guds ømme omsorg og visdom mod 
dem, som er i en vanskelig situation og kæmper for at genvinde 
troen. Gud gjorde flere ting for Elias. Først sørgede han for Elias’ 
fysiske behov. Han gav ham mad og lod ham hvile. Så irettesatte 
han ham mildt, mens han befandt sig i en hule: ”Hvad vil du her, 
Elias?“ og hjalp ham til at få en dybere forståelse af, hvordan Gud 
arbejder og opnår sin hensigt. Gud var ikke i stormen, jordskælvet 
eller ilden, men i den sagte susen. Og så gav Gud Elias en opgave 
at udføre og opmuntrede ham.

Hvad foreslog Paulus, at de troende skulle gøre?

I Hebræerbrevet finder vi flere steder vejledninger, som apostlen 
gav læserne for at hjælpe dem til at genfinde deres oprindelige 
styrke og tro. Han lægger bl.a. vægt på at tage vare på de andre 
troendes fysiske behov. Han foreslår de kristne at praktisere 
gæstfrihed og besøge mennesker i fængsel. Apostlen formaner 
læserne til at være gavmilde og huske, at Gud ikke vil svigte dem 
(Hebr 13,1-6). Paulus irettesætter dem også og opmuntrer dem. 
Han advarer dem mod gradvist at ”glide bort“ (Hebr 2,1) og til ikke 
at have ”et ondt, vantro hjerte“ (Hebr 3,12), og han opmuntrer 
dem til at vokse i deres forståelse af troen (Hebr 5,11-6,3). Han 
taler også om vigtigheden af regelmæssigt at deltage i menighe-
dens møder (Hebr 10,25). Kort sagt formaner han dem til at stå 
sammen og holde ud, opmuntre hinanden og opildne hinanden 
til kærlighed og gode gerninger. Men han fremhævede også Jesus 
og hans tjeneste for dem i den himmelske helligdom (Hebr 8,1-2; 
Hebr 12,1-4).
 

ONSDAG
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Hebr 1,2;  
9,26-28; 

10,25.36-38; 
12,25-28 

 

Til eftertanke

30. DECEMBER 2021

NU VED DAGENES ENDE

Hvilken pointe lægger Paulus vægt på, især med hensyn til tid?

Paulus fremhæver et meget vigtigt element, som gør hans tale 
endnu mere indtrængende: læserne lever ”ved dagenes ende“ 
(Hebr 1,2), og løfterne er ved at gå i opfyldelse (Hebr 10,36-38). 
Det er interessant, at Paulus i sit dokument sammenligner sine læ-
sere med den generation i Israel, som efter ørkenvandringen stod 
ved grænsen til Kana’an og var parate til at gå ind i Det Lovede 
Land. Han minder dem om, at ”nu varer det kun en ganske kort tid, 
så kommer han, som skal komme, og han udebliver ikke“ (Hebr 
10,37). Og så opmuntrer han dem: ”vi hører ikke til dem, der viger 
tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vore sjæle frelses“ 
(Hebr 10,39). Denne sidste formaning minder læserne og os om de 
farer, som Guds folk ned igennem historien ofte har oplevet, lige 
før Guds løfter gik i opfyldelse.

Netop det taler Fjerde Mosebog om. Den bibelske genfortælling 
siger, at to gange, lige før de gik ind i Det Lovede Land, led Israel 
store og vigtige nederlag. Første gang gengives i 4 Mos 13 og 14 
og fortæller om den tvivl, som flere af lederne udbredte blandt 
folket, og som fik Israels tro til at svigte. Resultatet var, at forsam-
lingen besluttede sig for at udnævne en ny leder og vende tilbage 
til Egypten på det tidspunkt, hvor de skulle til at gå ind i Kana’an.

Anden gang blev israelitterne viklet ind i sanselighed og falsk 
tilbedelse ved Ba’al-Peor (4 Mos 24-25). Da Bileam ikke var i stand 
til at bringe en forbandelse over Israel, benyttede Satan seksuelle 
fristelser til at lede israelitterne til falsk tilbedelse og synd og ned-
kalde Guds vrede over dem.

Apostlen advarer læserne af Hebræerbrevet imod begge disse 
farer. Først formaner han dem til at holde fast ved deres beken-
delse og holde sig Kristus for øje (Hebr 4,14; Hebr 10,23; Hebr 
12,1-4). Dernæst advarer han dem imod umoral, begærlighed og 
misundelse (Hebr 13,4-6). Til sidst formaner han dem til at følge og 
adlyde deres ledere (Hebr 13,7.17).

Når vi tager vores tro på de dødes tilstand i betragtning – at det 
næste vi vil opleve, efter at vi har lukket vores øjne i dødens 
søvn, er Jesu genkomst – kan vi egentlig sige, at vi alle lever ”ved 
dagenes ende“.

TORSDAG
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31. DECEMBER 2021

TIL VIDERE STUDIUM

David A. deSilva forklarer tydeligt, hvorfor de første kristne blev 
udsat for forfølgelse: ”De kristne tillagde sig en livsstil, som … ville 
være blevet anset som usocial og til og med samfundsnedbry-
dende. Loyalitet over for guderne, udtrykt i hengiven deltagelse 
ved ofringer og deslige, blev betragtet som et symbol på loyalitet 
over for staten, autoriteter, venner og familie. Tilbedelse af gu-
derne var på en måde et symbol på ens overgivelse til de relatio-
ner, som holdt samfundet i balance og fremgang. Ved at afholde 
sig derfra blev de kristne (ligesom jøderne) betragtet med mis-
tanke som eventuelle overtrædere af lovene og som samfunds-
nedbrydende elementer i imperiet“ (Perseverance in Gratitude 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 2000), s. 12.

”Der findes et effektivt lægemiddel for de modløse. Det hedder 
tro, bøn, arbejde. Tro og arbejde vil skænke en tillid og en tilfreds-
stillelse, som vil tiltage dag for dag. Er du fristet til at give efter for 
bange anelser og dyb fortvivlelse? Du skal ikke frygte, selv ikke i de 
mørkeste dage, når udsigterne er dårligst. 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 løf-
ter. Han er den evige sandhed. Han vil aldrig forandre den pagt, han 
har sluttet med dem, der elsker ham. Han vil skænke sine trofaste 
tjenere den hjælp, de behøver i den givne situation. Apostlen Pau-
lus sagde: ‘... men han svarede: ‘Min nåde er dig nok, for min magt 
udøves i magtesløshed.’ … Derfor er jeg godt tilfreds under magtes-
løshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser 
og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg 
stærk’ (2 Kor 12,9-10)“ (Ellen White, Profeter og Konger, s. 84).

1. Er det muligt at være ”anderledes“ på grund af vores kristne 
overbevisning og alligevel ikke blive beskyldt for adskillelse 
fra og ligegyldighed over for andre? Hvordan?

2. Ordet ”formaning“ i Bibelen kan henvise både til irettesæt-
telse og opmuntring. På hvilken måde kan vi vise forsigtig-
hed, hvis vi skal formane en person, som er blevet modløs?

3. Hvilke ligheder er der mellem Hebræerbrevets læseres erfa-
ring og Laodikæa-menighedens i Åb 3,14-22? På hvilke måder 
ligner vores erfaring i dag deres, og hvad kan vi lære af lighe-
derne?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 1. JANUAR 2022



1
”Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperste-
præst, som sidder på højre side af den Højestes trone i himlene“ 
(Hebr 8,1).

Et jødisk dokument, som blev skrevet ca. år 100 e.Kr., nogle få 
årtier efter Hebræerbrevet, indeholder en bøn: ”Alt dette har jeg 
talt frem for dig, Herre, for du har sagt, at det var for os, at du 
skabte denne verden … Og nu, Herre, se hvordan disse folk, som 
regnes for intet, hersker over os og opsluger os. Vi er dit folk. Du 
har kaldt os din førstefødte, din enbårne, nidkære for dig og højt 
elsket. Men nu er vi blevet overgivet i deres hænder“ ( James H. 
Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 1, [New 
York: Hendrickson Publishers, 1983], s. 536).

Hebræerbrevets læsere har sandsynligvis følt det lidt på samme 
måde. Hvis de var Guds børn, hvorfor skulle de opleve så meget 
lidelse?

Så Paulus skrev Hebræerbrevet for at styrke de troendes tro midt 
i deres trængsler. Han mindede dem (og os) om, at Guds løfte vil 
blive opfyldt gennem Jesus, som sidder ved Faderens højre side, 
og som snart kommer for at hente os hjem. I mellemtiden formid-
ler Jesus Faderens velsignelser til os. Vi må holde fast ved vores tro 
indtil enden.

· Hebr 1,5-14
· Luk 1,30-33
· Sl 132,1-5
· Hebr 2,14-16
· Hebr 5,1-4
· 1 Pet 2,9
· Hebr 8,8-12

16

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Hebræerbrevets budskab

TIL SABBATTEN | 8. JANUAR 20222
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SØNDAG

 Hebr 1,5-14

Til eftertanke

2. JANUAR 2022

JESUS ER VORES KONGE

Hovedsagen i Hebræerbrevet er, at Jesus er Herskeren, som sidder 
ved Faderens højre hånd (Hebr 8,1). Som Gud har Jesus altid væ-
ret universets hersker. Men da Adam og Eva syndede, blev Satan 
denne verdens fyrste ( Joh 12,31; Joh 14,30; Joh 16,11). Men Jesus 
kom og besejrede Satan på korset og genvandt retten til at herske 
over dem, som tager imod ham som deres frelser (Kol 2,13-15).
De første to kapitler i Hebræerbrevet fokuserer specielt på Jesu 
indsættelse som konge.

Hvad sker der her?

Disse vers er arrangeret i tre dele. Hver del introducerer en side 
ved Sønnens kroningsceremoni. Først indsætter Gud Jesus som 
sin kongelige søn (Hebr 1,5). Dernæst introducerer Gud Sønnen 
for det himmelske hof, som tilbeder ham (Hebr 1,6.8), mens Her-
ren udråber sin Søns evige herredømme (Hebr 1,8-12). Og til sidst 
kroner Gud Sønnen – den egentlige overførsel af magt (Hebr 1,13-
14).

Et af de allervigtigste trospunkter i Det Nye Testamente er, at 
Gud i Jesus opfyldte sit løfte til David (se 2 Sam 7,8-16 og Luk 1,30-
33). Jesus blev født af Davids slægt i Davids by (Matt 1,1-16; Luk 
2,10-11). Mens han udførte sin tjeneste på jorden, blev han ofte 
kaldt ”Davids søn“. Han blev henrettet, fordi han hævdede at være 
”jødernes konge“ (Matt 27,37). Peter og Paulus prædikede, at Jesus 
var opstået fra de døde som en opfyldelse af løftet, som var givet 
til David (ApG 2,22-36; ApG 13,22-37). Og Johannes identificerede 
Jesus som ”Løven af Judas stamme“ (Åb 5,5).

Og Hebræerbrevet støtter selvfølgelig disse påstande. Gud har 
opfyldt sine løfter til David i Jesus: Gud gav ham et stort ”navn“ 
(Hebr 1,4), har indsat ham som sin egen søn (Hebr 1,5), stadfæstet 
hans trone til evig tid (Hebr 1,8-12), og sat ham ved sin højre hånd 
(Hebr 1,13-14). Ifølge Hebræerbrevet kapitel 4 leder Jesus sit folk 
ind til Guds hvile og minder os om, at Jesus er den, som bygger 
Guds hus (Hebr 3,3-4).

Jesus er altså den retmæssige hersker, som kæmper om vores 
troskab med Satan, som har tilranet sig magten.

Hvilken trøst giver det, især under prøvelser, at vide, at Jesus  
er universets herre?
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MANDAG

 

 

Til eftertanke

3. JANUAR 2022

JESUS ER VORES MELLEMMAND

Et interessant begreb i gammeltestamentlig teologi er, at den lo-
vede konge af Davids slægt, ville repræsentere folket hos Gud.

Hvilke løfter, givet til Israel, ville blive opfyldt gennem den  
lovede konge af Davids slægt? Sammenlign disse tekster: 
 
2 Mos 4,22-23 med 2 Sam 7,12-14; 5 Mos 12,8-10 med 2 Sam 7,9-11; 
5 Mos 12,13-14 med Sl 132,1-5.11-14.

Israel var Gud søn, og Gud ønskede at give dem en plads, hvor 
de kunne hvile fra deres fjender. Gud ville også udvælge et sted 
iblandt dem som bolig for sit navn. Disse løfter til Israel ville nu 
blive opfyldt gennem den lovede konge af Davids slægt. Han ville 
blive adopteret som Guds søn. Gud ville give ham hvile fra sine 
fjender, og han ville bygge et tempel for Gud i Sion, en bolig for 
Guds navn. Det betyder, at Gud ville opfylde sine løfter til Israel 
gennem den lovede konge af Davids slægt. Denne konge af Davids 
slægt ville repræsentere Israel hos Gud.

Indsættelsen af en mellemmand i forholdet mellem Gud og 
Israel gjorde videreførelsen af deres pagtsforhold mulig. Den mo-
saiske pagt krævede hele Israels trofasthed for at modtage Guds 
beskyttelse og velsignelser (se Jos 7,1-13). Men den davidiske pagt 
sikrede Guds pagtsvelsignelser over Israel gennem en enkelt per-
sons trofasthed, nemlig kongen af Davids slægt.

Desværre var de fleste af kongerne af Davids slægt ikke tro-
faste, og Gud kunne ikke velsigne Israel, som han ønskede. Det 
Gamle Testamente er fyldt med beretninger om, hvor utro mange 
af disse konger faktisk var.

De gode nyheder er, at Gud sendte sin søn, for at han kunne 
blive født som Davids søn, og han har været fuldkomment tro. 
Derfor er Gud i stand til gennem ham at opfylde alle de løfter, han 
gav til sit folk. Når Gud velsigner kongen, får alle hans undersåtter 
også del i velsignelserne. Derfor er Jesus som mellemmand den, 
der formidler Guds velsignelser til os. Han er mellemmand i den 
forstand, at det er gennem ham, alle Guds velsignelser strømmer 
til os. Vores eneste håb om frelse findes kun i Jesus og det, han har 
gjort for os.

Hvilken rolle spiller Jesus i din frelse, og hvad betyder det for 
dig?
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 1 Sam 8,19-20 
Hebr 2,14-16

Es 42,13;  
59,15-20

Til eftertanke

4. JANUAR 2022

JESUS ER VORES FORKÆMPER

Sammenlign de to tekster. Hvilke forventninger havde israelit-
terne til en konge, og hvordan blev disse forventninger opfyldt i 
Jesus?

Israelitterne ønskede, at en konge skulle være deres dommer og 
deres leder i krig, for de glemte, at Gud var deres konge. Den fuld-
stændige genoprettelse af Guds herredømme over sit folk kom med 
Jesus. Som vores konge leder Jesus os i kampen mod fjenden.

Hebr 2,14-16 beskriver Jesus som svage menneskers forkæm-
per. Ene møder og besejrer Kristus Djævelen og befrier os fra 
trældom. Beskrivelsen minder om kampen mellem David og Go-
liat. Efter at være blevet salvet til konge (1 Sam 16) reddede han 
sine brødre fra slaveri ved at sejre over Goliat. Kampens regler 
bestemte, at kampens vinder kunne gøre den anden sides folk til 
slaver (1 Sam 17,8-10). På den måde fungerede David som Israels 
forkæmper. Han repræsenterede dem.

Hvordan beskriver Herren sig selv i disse tekster?

Hebr 2,14-16 antyder, at Gud ville frelse Israel i enmandsaktion. Læg 
mærke til dette afsnit fra Esajas: ”Dette siger Herren: Fangerne skal 
tages fra krigeren, voldsmandens bytte skal befries. Jeg vil kæmpe 
mod dem, der kæmper mod dig, og dine sønner vil jeg frelse“ (Es 
49,25).

Som kristne tror vi tit, at vi er i gang med en enmandsaktion 
mod Satan. Og når vi læser Ef 6,10-18, ser vi, at vi er i kamp mod 
Djævelen. Men Gud er vores forkæmper, og han leder kampen for 
os. Vi er en del af hans hær. Derfor har vi brug for at iføre os hans 
rustning. Og vi kæmper heller ikke alene. Opfordringen i Efeser-
brevet er til I/jer, ikke du/dig, altså flertal, ikke ental. Som kirke 
ifører vi os Guds rustning og kæmper sammen bagved vores for-
kæmper, som er Gud selv.

Hvad vil det sige at iføre sig Guds rustning? Hvordan kan vi i det 
daglige få del i den styrke, som gennem Guds kraft gør os i stand 
til at være tillidsfulde?

TIRSDAG
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Til eftertanke

5. JANUAR 2022

JESUS ER VORES YPPERSTEPRÆST

Kapitel 5-7 i Hebræerbrevet introducerer en anden af Jesus’ funk-
tioner. Han er vores ypperstepræst. Forfatteren forklarer, at dette 
opfylder et løfte, som Gud havde givet til den lovede konge af Da-
vids slægt, om at han skulle være ”præst for evigt på Melkisedeks 
vis“ (Sl 110,4, som citeres i Hebr 5,5-6).

Læs teksterne herunder. Hvilke opgaver udførte præsten?
· 3 Mos 1,1-9 · 3 Mos 10,8-11 · Mal 2,7 
· 4 Mos 6,22-26 · Hebr 5,1-4

Præsterne var udvalgt til på vegne af menneskene at repræsen-
tere dem og være deres formidler i forholdet til Gud og det, der 
havde med Gud at gøre. Præsten var en mellemmand. Dette var 
tilfældet i alle former for præsteskab, ikke bare jødisk, men også 
græsk, romersk m.m. Præsten gør det muligt for os at have forbin-
delse med Gud, og alt det, præsten gør, har til hensigt at skabe en 
kontakt mellem os og Gud.

Præsten bringer ofre på vegne af menneskene. Folket kan ikke 
selv bringe disse ofre til Gud. Præsten ved, hvordan vi kan ofre et 
”acceptabelt“ offer, så vores gave kan blive accepteret af Gud eller 
bringe renselse og tilgivelse.

Præsterne underviste også folket i Guds lov. De var eksperter 
i Guds bud og havde også til opgave at forklare og anvende dem. 
Og endelig var det også præsternes ansvar at velsigne i Jahves 
navn. Gennem dem formidlede Gud sin velvilje og gode hensigter 
for folket.

Men i 1 Pet 2,9 ser vi noget andet. Vi, som tror på Jesus, kal-
des et ”kongeligt præsteskab“. Denne rolle indeholder ufattelige 
privilegier. Præsterne kunne have forbindelse med Gud i hellig-
dommen. I dag kan vi med frimodighed henvende os til Gud i bøn 
(Hebr 4,14-16; Hebr 10,19-23). Der er også vigtige forpligtelser. Vi 
skal samarbejde med Gud i hans gerning med at frelse verden. 
Han ønsker, at vi skal undervise og forklare Guds love og bud til 
andre. Han ønsker også, at vi bringer ofringer i form af lovprisning 
og gode gerninger, som er velbehagelige for ham. Det er både et 
stort privilegium og et stort ansvar.

Gør det nogen forskel i vores liv, at vi faktisk er et ”kongeligt 
præsteskab“? Hvilken indflydelse kan det have på, hvordan vi 
lever?

ONSDAG
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 Hebr 8,8-12

 

6. JANUAR 2022

JESUS FORMIDLER EN BEDRE PAGT

Hebr 8-10 fokuserer på Jesu gerning som formidler af en ny pagt. 
Problemet med den gamle pagt var ganske enkelt, at den kun 
pegede frem til de gode ting, som skulle komme. Dens oprettelse 
skulle forud illustrere den gerning, som Jesus ville gøre i fremti-
den. Præsteskabet blev dermed et forbillede på Jesus, men de var 
dødelige og syndere. De kunne ikke fremvise den fuldkommen-
hed, som Jesus havde. Og de tjente i en helligdom, som var ”en 
efterligning og en skygge“ (Hebr 8,5) af den himmelske helligdom.

Jesus gør tjeneste i den sande helligdom og giver os adgang til 
Gud. Ofringerne af dyr symboliserede Jesu død som et offer for 
os, men deres blod kunne ikke rense samvittigheden. Jesu blod, 
derimod, renser vores samvittighed, så vi kan træde frem for Gud 
med frimodighed (Hebr 10,19-22).

Hvad lovede Gud os i den nye pagt?

Ved at udnævne Jesus som vores ypperstepræst indviede Gud 
en ny pagt, som vil udføre det, som den gamle pagt kun kunne 
forudse. Den nye pagt udretter det, som kun kan gøres af en fuld-
kommen, evig præst, der både er menneske og Gud. Denne ypper-
stepræst forklarer ikke kun Guds lov, men han skriver den i vores 
hjerter. Denne præst bringer et offer, som giver tilgivelse. Denne 
præst renser og forvandler os. Han forvandler vores stenhjerter til 
hjerter af kød (Ez 36,26). Han skaber os faktisk på ny (2 Kor 5,17). 
Denne præst velsigner os på den mest utrolige måde ved at give 
os adgang til Faderen selv.

Gud oprettede den gamle pagt for at pege ind i fremtiden til 
Jesu tjeneste. Den var smuk i sin opbygning og i sit formål. Men 
mange misforstod dens hensigt. I deres uvillighed til at forlade 
symbolerne, skyggerne, og acceptere de sandheder og den virke-
lighed, som symbolerne pegede frem til, gik de glip at de fantasti-
ske fordele, som Jesu tjeneste tilbød dem.

”Kristus var templets grundlag og liv. Tjenesten dér var repræsen-
tativ for Guds Søns offer. Præsteskabet var oprettet for at repræ-
sentere Kristi stedfortrædende karakter og gerning. Hele planen 
med offertjenesten var at varsle Frelserens død for at frelse ver-
den. Disse ofre ville blive virkningsløse, når den store begivenhed, 
som de gennem tiderne havde vist frem til, var fuldbyrdet“ (Ellen 
White, Jesu liv, s. 131-132).

TORSDAG
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7. JANUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Til trods for alle de gode sandheder i Hebræerbrevet, så fulde af 
håb, indeholder brevet også en række advarsler, som når deres kli-
maks i kapitlerne 10-12. Disse afsnit har mindst to fælles elemen-
ter. For det første sammenlignes alle israelitterne under ørkenvan-
dringen med Hebræerbrevets læsere. For det andet formaner de 
os til at have tro.

Ved befrielsen fra Egypten og under ørkenvandringen så isra-
elitterne gennem tegn og undere Guds utrolige magt. De hørte 
også Gud tale De Ti Bud fra Sinaj bjerg. De så ildstøtten om natten 
og den beskyttende skystøtte om dagen. De spiste manna, brød 
fra himlen. De drak også vand, som sprang fra klipperne, hver 
gang de slog lejr. Men da de nåede frem til grænsen til Det Lovede 
Land, var de ikke i stand til at stole på Gud. De manglede tro, som 
er kernen i det, som Gud kræver. ”Uden tro er det umuligt at be-
hage ham“ (Hebr 11,6).

Paulus siger, at vi ligesom israelitterne i ørkenen står på græn-
sen til Det Lovede Land (Hebr 10,37-39). Men vores privilegier og 
vores ansvar er større. Vi hørte ikke Gud tale fra Sinaj bjerg, men 
vi har i Skriften set en større åbenbaring af Gud end den på Zions 
bjerg: Gud blev menneske i Jesus Kristus (Hebr 12,18-24). Spørgs-
målet lyder: vil vi tro ham? Paulus opfordrer os til at følge eksem-
plerne fra de troshelte, som nævnes i en lang liste af personer i 
kapitel 11, og som kulminerer med Jesus selv.

1. Vi har lært, at Jesus er vores forkæmper, som går foran os i 
kampen mod Djævelen. Hvordan kan vi som kirke kæmpe 
sammen og stå som forenet bag vores forkæmper? Hvad kan 
forhindre, at denne enhed eksisterer? På hvilke måder kan 
Satan svække os som menighed? Hvordan svækkede Satan 
Israel i fortiden?

2. Som troende er vi et samfund af præster under Guds ledelse. 
Hvordan kan din lokale menighed bringe bedre ofre til Gud 
gennem lovprisning og gode gerninger? Giv specifikke og 
praktiske forslag.

3. På hvilke måder ligner vores situation den, som israelitterne 
stod i, lige før de skulle gå ind i Det Lovede Land? Hvilke lær-
domme kan vi drage fra disse ligheder?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 8. JANUAR 2022



1
”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).

Lige efter Adam og Eva havde syndet, lovede Gud dem et ”afkom“, 
en søn, som skulle befri dem fra fjenden, genvinde den arv, der 
var gået tabt, og opfylde den hensigt, de var blevet skabt til (1 Mos 
3,15). Denne Søn skulle både repræsentere og frelse dem ved at gå 
i deres sted og til sidste ødelægge slangen.

”Da Adam og Eva havde hørt dette løfte, så de hen til dets snar-
lige opfyldelse. De tog med glæde mod deres førstefødte søn og 
håbede, at han var befrieren. Men det varede længe med opfyldel-
sen af løftet“ (Ellen White, Jesu liv, s. 23).

Løftet blev senere bekræftet til Abraham. Gud svor på, at han 
skulle få et ”afkom“, en søn, gennem hvem alle jordens folk skulle 
velsignes (1 Mos 22,16-18; Gal 3,16). Og Gud gjorde det samme 
over for David. Han lovede David, at hans efterkommer skulle 
blive indsat af Gud som hans egen søn og som en retfærdig her-
sker over alle jordens konger (2 Sam 7,12-14; Sl 89,28-30).

· Es 2,2-3
· Hebr 1,1-4
· 2 Mos 24,16-17
· Es 44,24
· Hebr 1,10
· Luk 1,31-32
· Hebr 1,5
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SØNDAG

4 Mos 24,14-19
Es 2,2-3

Til eftertanke

9. JANUAR 2022

NU VED DAGENES ENDE

Det første afsnit i Hebræerbrevet viser, at Paulus troede, at han le-
vede ”ved dagenes ende“. I Skriften benyttes adskillige udtryk for 
fremtiden, men de har ikke alle den samme betydning. Profeterne 
brugte udtrykket ”de kommende dage“ eller ”engang i fremtiden“ 
[last days] (5 Mos 4,30-31) og ”til sidst“ eller ”de sidste dage“ [latter 
days] ( Jer 23,20). Profeten Daniel brugte et andet udtryk, ”endeti-
den“, til at tale mere specifikt om de sidste dage af jordens historie 
(Dan 8,17; 12,4).

Hvad lovede Gud at gøre for sit folk ”i fremtiden“, ”til sidst“  
[latter days]?

Flere af de gammeltestamentlige profeter forkyndte, at i ”de kom-
mende dage“ ville Gud oprejse en konge, som skulle ødelægge 
hans folks fjender (fx 4 Mos 14-19), og som ”til sidst“ ville få alle 
folk til at strømme til Israel (fx Es 2,2-3). Paulus siger, at disse løf-
ter blev opfyldt i Jesus. Han besejrede Satan og ved evangeliets 
forkyndelse drog han alle folk til sig (Kol 2,15; Joh 12,32). I den for-
stand er ”de kommende dage“ begyndt, for Jesus har opfyldt Guds 
løfter.

Vores åndelige fædre døde i tro. De havde kun set og hilst løf-
ternes opfyldelse ”i det fjerne“, men oplevede ikke opfyldelsen af 
dem. Men vi har set løfternes opfyldelse i Jesus.

Lad os et øjeblik tænke over Guds løfter og Jesus. Faderen lo-
vede, at han ville oprejse sine børn fra de døde (1 Thess 4,15-16). 
De gode nyheder er, at han iværksatte sine børns opstandelse 
med Jesu opstandelse (1 Kor 15,20; Matt 27,51-53). Faderen lovede 
også en ny skabelse (Es 65,17). Han er begyndt at opfylde det 
løfte ved at skabe et nyt åndeligt liv i os (2 Kor 5,17; Gal 6,15). Han 
lovede, at han ville oprette sit sidste, evige rige (Dan 2,44). Han 
indledte det rige ved at befri os fra Satans magt og indsætte Jesus 
som vores sande herre (Matt 12,28-30; Luk 10,18-20). Men dette er 
kun begyndelsen. Det, Faderen begyndte med Jesu første komme, 
vil han fuldføre ved Jesu andet komme.

Tænk over alle de løfter, Gud opfyldte i fortiden. Hvordan kan 
det hjælpe os til at have tillid til de løfter, han endnu ikke har 
opfyldt?



26

MANDAG

 Hebr 1,1-4

 

Til eftertanke

10. JANUAR 2022

GUD HAR TALT TIL OS GENNEM SIN SØN

Hvad er hovedtanken i disse vers?

På originalsproget er Hebr 1,1-4 kun én sætning, og det er blevet 
sagt, at det er den smukkeste sætning i hele Det Nye Testamente 
set ud fra dens retoriske, kunstneriske opbygning. Dens hovedpå-
stand er, at Gud har talt til os i sin søn, Jesus.

For jøderne i det første århundrede e.Kr. var Guds ord ikke ble-
vet hørt i meget lang tid. Den sidste åbenbaring, som blev udtrykt 
i Guds skrevne ord, var kommet gennem profeten Malakias og lidt 
tidligere gennem Ezras og Nehemias’ tjeneste. Det var nu mere 
end fire hundrede år siden. Og nu talte Gud igen til dem gennem 
Jesus.

Men Guds åbenbaring gennem Jesus overgik langt den åbenba-
ring, som Gud havde givet gennem profeterne, for Jesus er langt 
bedre til at åbenbare ham. Han er Gud selv, som skabte himlen og 
jorden og er universets herre. Paulus er aldrig i tvivl om Jesu gud-
dommelighed. Den tages nærmest for givet.

For Paulus var Det Gamle Testamente også Guds ord. Den 
samme Gud, som havde talt i fortiden, bliver ved med at tale nu. 
Det Gamle Testamente formidlede et sandt kendskab til Guds vilje.

Men det var først muligt helt at forstå den dybere mening, 
da Sønnen kom til jorden. I forfatterens opfattelse var Faderens 
åbenbaring gennem Sønnen nøglen til at forstå den sande dybde i 
Det Gamle Testamente, ligesom låget på en puslespilsæske er nøg-
len til at finde den rigtige plads for hver enkelt brik i puslespillet. 
Jesus forklarede meget af det, der står i Det Gamle Testamente.

Jesus blev vores repræsentant og vores frelser. Han tog vores 
plads i kampen og besejrede slangen. I Hebræerbrevet omtales 
han som de troendes ”banebryder“ eller ”forløber“ (Hebr 2,10; 
Hebr 6,20). Han kæmper for os og repræsenterer os. Det betyder 
også, at hvad Gud gjorde for Jesus, vores repræsentant, ønsker 
Faderen også at gøre for os. Han, som ophøjede Jesus til en plads 
ved sin højre hånd, ønsker også, at vi skal sidde sammen med Je-
sus på hans trone (Åb 3,21). Guds budskab til os i Jesus indbefatter 
ikke kun, hvad Jesus sagde, men også hvad Faderen gjorde gen-
nem ham og for ham. Det gjorde han alt sammen til vores fordel, 
både nu og i evigheden.

Tænk over, hvad det vil sige, at Jesus – Gud – kom til denne jord. 
Hvordan giver det os håb?
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 Hebr 1,2-4

2 Mos 24,16-17
 Sl 4,7

Sl 36,10
Sl 89,15

Til eftertanke

11. JANUAR 2022

HAN ER GUDS HERLIGHEDS GLANS

Hvad lærer disse vers os om Jesus?

I dette afsnit skal vi fokusere på den del, der siger: ”Han er Guds 
herligheds glans og hans væsens udtrykte billede“ (Hebr 1,3).

Hvordan hjælper disse tekster os til bedre at forstå, hvad Guds 
herlighed er?

I Det Gamle Testamente henviser Guds herlighed til hans synlige 
tilstedeværelse blandt sit folk (2 Mos 16,7; 2 Mos 24,16-17; 3 Mos 
9,23; 4 Mos 14,10). Hans tilstedeværelse forbindes ofte med lys eller 
stråleglans.

Skriften fortæller os, at Jesus er det lys, som kom til denne 
verden for at åbenbare Guds herlighed (Hebr 1,3; Joh 1,6-9.14-18; 
2 Kor 4,6). Tænk fx over, hvordan Jesus så ud ved forklarelsen på 
bjerget. ”Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt ly-
ste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset“ (Matt 17,2).

På samme måde som solen kun kan opfattes gennem dens 
lysglans, kendes Gud gennem Jesus. Fra vores synsvinkel er de to 
ét, fordi Guds herlighed er lyset selv. Ligesom der ikke er nogen 
forskel mellem lys og dets glans, er der ingen forskel mellem Gud 
og Jesus hverken i væsen eller karakter.

Hebræerbrevet siger også, at Jesus er Faderens ”væsens ud-
trykte billede“ (Hebr 1,3). Pointen i denne metafor er, at der er en 
fuldkommen sammenhæng i væsen mellem Faderen og Sønnen. 
Bemærk, at mennesket bærer Guds billede, men ikke Guds væsen 
(1 Mos 1,26). Sønnen derimod, deler samme væsen som Faderen. 
Det er derfor ikke så underligt, at Jesus sagde: ”Den, der har set 
mig, har set Faderen“ ( Joh 14,9).

Hvorfor er det en god nyhed for os, at Jesus åbenbarer Faderens 
karakter og herlighed for os? Hvad fortæller Jesus os om, hvordan 
Faderen er?

TIRSDAG
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 Es 44,24
Es 45,18
Neh 9,6

 

Til eftertanke

12. JANUAR 2022

VED HVEM HAN OGSÅ HAR SKABT VERDEN

Hebræerbrevet bekræfter, at Gud skabte verden ”ved“ Jesus, og at 
Jesus opretholder eller bærer alt med sit mægtige ord.

I Det Gamle Testamente fastslår Herren, at han ”alene“ har 
skabt verden, og at han er ”den eneste“ Gud. Hvordan kan vi få 
denne stadfæstelse til at harmonere med de stadfæstelser i Det 
Nye Testamente, som siger, at Gud skabte universet ”ved“ Jesus 
(Hebr 1,2-3)?

Nogle mener, at Jesus kun var det instrument, som Gud skabte 
gennem. Men det er ikke muligt. For det første er Jesus for Paulus 
Herren, som skabte verden; han var ikke en hjælper. Hebr 1,10 si-
ger, at Jesus er den Herre, som skabte jorden og himlen, og Paulus 
anvender også om Jesus det, Salme 102,26-28 siger om Herren, 
Jahve, som skaber. For det andet siger Hebr 2,10, at universet blev 
skabt ”ved“ Faderen. Det er nøjagtigt det samme udtryk, som bru-
ges om Jesus i Hebr 1,2.10 og Hebr 2,10). Der er fuldkommen har-
moni mellem Faderen og Sønnen i hensigt og aktivitet. Dette er en 
del af treenighedens mysterium. Jesus skabte, og Gud skabte, men 
der er kun én Skaber, Gud – og det betyder derfor, at Jesus er Gud.

Imidlertid viser Hebr 4,13, at Jesus også er dommer. Hans 
autoritet til at herske og dømme udspringer i det faktum, at Gud 
skabte alt og opretholder universet (Es 44,24-28).

Hebr 1,3 og Kol 1,17 fastslår, at Jesus også opretholder uni-
verset. Denne opretholdelse indbefatter formentlig tanken om 
ledelse eller styring. Det græske ord pherō (opretholde, bære) 
bruges til at beskrive, hvordan vinden fører en båd fremad (ApG 
27,15.17), eller hvordan Gud ledte profeterne (2 Pet 1,21). I virkelig-
heden har Jesus ikke alene skabt os; han opretholder os også. Ved 
hvert åndedrag, hvert hjerteslag, hvert øjeblik af vores tilværelse 
er vi afhængige af Jesus, som er kilden til alt det skabtes eksistens.

Læs ApG 17,28. Hvad siges der om Jesus og hans magt? Tænk 
over, at denne samme Jesus døde på korset for vores synder. 
Hvad fortæller det om vor Herres selvfornægtende karakter?

ONSDAG
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 Hebr 1,5
2 Sam 7,12-14

Sl 2,7
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13. JANUAR 2022

JEG HAR FØDT DIG I DAG

Hebr 1,5 gengiver følgende udtalelse fra Faderen til Sønnen: ”Du er 
min søn, jeg har født dig i dag.“ Hvad vil det sige, at Jesus var ”født“, 
og hvornår skete det? Viser dette, som mange påstår, at Jesus på en 
eller anden måde blev skabt af Gud langt tilbage i fortiden?

Hvilket løfte, som blev givet til David, anvender Paulus i  
Hebræerbrevet om Jesus?

Jesus blev født i samme betydning som, at han blev indsat eller 
”adopteret“ af Gud som den lovede hersker, Davids søn. Tanken 
om guddommelig adoption af en hersker var almindelig i den 
græsk-romerske verden og i østen. Det gav herskeren berettigelse 
og magt over riget.

Men Gud lovede David, at hans søn skulle blive den retmæssige 
hersker over folkeslag. Han ville ”adoptere“ Davids søn som sin 
egen. Gennem denne proces ville den davidiske konge blive Guds 
protegé og arving. Pagten opfyldes gennem Jesus som Davids søn. 
Gud ville besejre hans fjender og give ham folkene som sin arve-
lod (Sl 89,28; Sl 2,7-8).

I Rom 1,3-4 og ApG 13,32-33 kan vi se, at Jesus offentligt blev 
åbenbaret som Guds søn. Jesu dåb og forklarelse på bjerget mar-
kerede tidspunkter, hvor Gud identificerede og forkyndte Jesus 
som sin søn (Matt 3,17; Matt 17,5).

Men ifølge Det Nye Testamente blev Jesus ”Guds søn med magt 
og vælde“ (Rom 1,4), da han opstod fra de døde og tog sæde ved 
Guds højre hånd. Det var i det øjeblik, at Gud opfyldte sit løfte til 
David om, at hans søn skulle adopteres som Guds egen søn, og at 
hans trone over folkene blev grundlagt for evigt (s Sam 7,12-14).

Cæsar, som var et symbol på Romerriget, var ikke den retmæs-
sige ”guds søn“, herre over folkene. Men det var Jesus Kristus. At 
Jesus blev ”født“ henviser til begyndelsen af Jesu herredømme 
over folkene, ikke til begyndelsen af hans eksistens, for han har 
altid eksisteret. Der var aldrig noget tidspunkt, hvor Jesus ikke ek-
sisterede, for han er Gud.

Faktisk siger Hebr 7,3, at Jesus ikke har ”hverken begyndelse på 
sine dage eller afslutning på sit liv“, for han er evig. Det, at Jesus 
er Guds ”enbårne søn“, handler ikke om Kristi natur som guddom-
melig, men om hans rolle i frelsesplanen. Gennem sin inkarnation 
opfyldte Kristus alle pagtens løfter.

TORSDAG
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14. JANUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Jesu komme til vores jord som Guds søn opfyldte flere forskellige 
funktioner på samme tid. Allerførst kom Jesus som Guds guddom-
melige søn for at åbenbare Faderen for os. Ved sine handlinger og 
ord viste Jesus os, hvordan Faderen virkelig er, og hvorfor vi kan 
have tillid til ham og adlyde ham.

Jesus kom også som den lovede søn af David, Abraham og 
Adam, gennem hvem Gud havde lovet, at han ville besejre fjenden 
og herske over verden. Jesus kom for at indtage Adams plads som 
menneskehedens hoved og opfylde Guds oprindelige plan for 
dem (1 Mos 1,26-28; Sl 8,4-9). Jesus kom for at blive den retfærdige 
hersker, som Gud altid havde ønsket for denne verden.

”Ordene, der blev talt til Jesus ved Jordan: ‘Du er min elskede 
søn, i dig har jeg fundet velbehag!’, gælder også menneskeheden. 
Gud talte til vor stedfortræder, Jesus. Trods alle vore synder og 
svagheder bliver vi ikke kastet bort som værdiløse. Han har taget 
imod os gennem sin elskede Søn. Den herlighed, der hvilede over 
Kristus, er et pant på Guds kærlighed til os … Lyset, der faldt på 
Frelserens hoved fra de åbne porte, vil falde på os, når vi beder 
om hjælp til at modstå fristelser. Den stemme, der talte til Jesus, 
siger til enhver troende: Dette er mit elskede barn, i hvem jeg har 
velbehag“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 85-86).

1. En bedre forståelse af Jesu ord og handlinger hjælper os til 
at forstå Gud Fader bedre. På hvilke praktiske måder kan en 
bedre forståelse af Jesus berige dit forhold til Gud Fader?

2. Vi har lært, at den måde Gud talte til og behandlede Jesus 
på, er den måde, han ønsker at tale til os og behandle os på. 
Hvad betyder det for den måde, hvorpå vi behandler andre?

3. Tænk over betydningen af Jesu evige guddommelighed. Hvad 
går tabt, hvis vi tror, at Jesus på en eller anden måde var et 
skabt væsen ligesom os, men døde på korset? Sammenlign 
den tanke med den virkelighed, at Kristus var evig Gud, og at 
han selv døde på korset. Hvad er den afgørende forskel på de 
to opfattelser?

4. Samtal i klassen om at give Gud ære. Læs Åb 14,7. Hvordan er 
det at give Gud ære en del af den nærværende sandhed og de 
tre engles budskaber?

Spørgsmål
til drøftelse

 

FREDAG
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1
”Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det 
ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, 
som har dødens magt, nemlig Djævelen“ (Hebr 2,14).

Første kapitel i Hebræerbrevet taler om Jesus som Guds søn, som 
er herre over englene og ”Guds herligheds glans og hans væsens 
udtrykte billede“ (Hebr 1,3). Andet kapitel beskriver Jesus som 
Menneskesønnen, som blev gjort ringere end englene og påtog 
sig menneskelig natur med alle dens svagheder, også døden (Hebr 
2,7).

I Hebr 1 siger Gud om Jesus: ”Du er min søn“ (Hebr 1,5). I Hebr 2 
omtaler Jesus menneskene som sine ”brødre“ (Hebr 2,12).

I Hebr 1 kundgør Faderen sønnens guddommelige suverænitet 
(Hebr 1,8-12). I Hebr 2 bekræfter Sønnen sin trofasthed mod Fade-
ren (Hebr 2,13a).

I Hebr 1 er Jesus den guddommelige herre, skaber, opretholder og 
hersker. I Hebr 2 er Jesus den menneskelige ypperstepræst, som 
er barmhjertig og trofast.

Kort sagt, beskrivelsen af Jesus som en trofast og barmhjertig bror 
fremstilles i beskrivelsen af Sønnen, som den ultimative tilkende-
givelse af den evige Gud, som har skabt alt (Hebr 1,1-4).

· 3 Mos 25,25-27
· Hebr 2,14-16
· Hebr 11,24-26
· 1 Kor 15,50
· Hebr 5,8-9;
· Hebr 12,1-4
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SØNDAG

3 Mos 25, 
25-27.47-49

 

 Hebr 2,14-16

Til eftertanke

16. JANUAR 2022

EN BROR SOM GENLØSER

Hvem kunne ”løse“ en person, som havde mistet sin ejendom 
eller sin frihed på grund af fattigdom?

Moseloven sagde, at når en person var så fattig, at han var nødt til 
at sælge sin ejendom eller til og med sig selv for at overleve, skulle 
han få sin ejendom eller sin frihed tilbage hvert 50. år, i jubelåret. 
Jubelåret var et ”stort“ sabbatsår, hvor al skyld blev tilgivet, ejen-
dom generhvervet og frihed udråbt for fanger.

Halvtreds år var en lang tid at vente. Derfor sagde Moseloven 
også, at den nærmeste slægtning kunne betale den del, der sta-
digvæk skyldtes, og på den måde indløse sin slægtning meget 
tidligere.

Den nærmeste slægtning var også den, der garanterede, at 
retten skete fyldest i en drabssag. Han var blodhævneren, som 
kunne jage sin nære slægtnings morder og hævne sig på ham (4 
Mos 35,9-15).

Hvordan beskrives Jesus og vi i dette afsnit?

Dette afsnit beskriver os som Djævelens slaver, men Jesus som 
vores genløser. Da Adam syndede, faldt menneskeheden under 
Satans magt. Resultatet var, at vi ikke havde kraft til at modstå 
synd (Rom 7,14-24). Og vores overtrædelser krævede til og med en 
dødsstraf, som vi ikke kunne betale (Rom 6,23). Vores situation var 
derfor tilsyneladende håbløs.

Men Jesus påtog sig vores menneskelige natur og blev kød og 
blod som os. Han blev vores nærmeste slægtning og løskøbte os. 
Han skammede sig ikke over at kalde os ”brødre“ (Hebr 2,11).

Det er et paradoks, at Jesus ved at påtage sig vores natur og 
løskøbe os også åbenbarede sin guddommelige natur. I Det Gamle 
Testamente er Jahve Israels sande forløser og deres nærmeste 
slægtning (se fx Sl 19,15; Es 41,14; Es 43,14; Es 44,22; Jer 31,11; Hos 
13,14).

Hvordan kan du få en dybere erfaring af, hvor nær Kristus kan 
være for dig, og hvordan kan det styrke din tro at have en sådan 
erfaring?
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Hebr 11,24-26

 Matt 10,32-33
 2 Tim 1,8.12

 Hebr 13,12-15

Til eftertanke

17. JANUAR 2022

HAN SKAMMER SIG IKKE VED AT KALDE DEM BRØDRE

Hebræerbrevet siger, at Jesus ikke skammer sig ved at kalde os 
sine brødre (Hebr 2,11). På trods af, at han er et med Gud, tog  
Jesus os til sig som en del af sin familie. Denne solidaritet står i 
kontrast til den offentlige vanære, som Hebræerbrevets læsere 
blev udsat for i deres lokale samfund (Hebr 10,33).

På hvilken måde er Moses’ beslutninger et eksempel på, hvad 
Jesus gjorde for os?

Har du prøvet at forestille dig, hvad det betød for Moses at blive 
kaldt ”Faraos datters søn“? Han var en magtfuld person i sin sam-
tids største rige. Han modtog den højeste borgerlige og militære 
uddannelse og blev en betydningsfuld person. Stefanus siger, at 
Moses var ”mægtig både i ord og handling“ (ApG 7,22). Ellen White 
fortæller også, at han var ”meget afholdt i den egyptiske hær“, og 
at Farao ”havde besluttet at lade sin adopterede dattersøn blive 
sin efterfølger på tronen“ (Patriarker og Profeter, s. 124). Alligevel 
opgav Moses alle disse privilegier, da han valgte at identificere sig 
med israelitterne, et slavefolk uden uddannelse og magt.

Hvad forlanger Gud af os?

Dette var en del af problemet hos Hebræerbrevets læsere. Efter 
at have lidt under forfølgelse og forkastelse var mange af dem 
begyndt at skamme sig over Jesus. Ved deres gerninger stod nogle 
af dem i fare for at gøre Jesus ”til spot“ i stedet for at ære og op-
høje ham (Hebr 6,6). Paulus opfordrer hele tiden sine læsere til 
at ”holde fast“ ved ”bekendelsen“ af deres tro (Hebr 4,14; Hebr 
10,23).

Gud ønsker, at vi skal anerkende Jesus som vores Gud og vores 
bror. Som vores genløser har Jesus betalt vores skyld. Som vores 
bror har Jesus vist os den måde, vi bør leve på, så vi kan ”formes 
efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange 
brødre“ (Rom 8,29).

Tænk over den beslutning, som Jesus var nødt til at tage for at 
gøre os til sine ”søskende“. Hvorfor var det, Jesus gjorde, langt 
mere nedværdigende for ham end det, Moses gjorde? Hvad  
siger det om Guds kærlighed til os?
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 Matt 16,17
 Gal 1,16

1 Kor 15,50
Ef 6,12

Til eftertanke

18. JANUAR 2022

KØD OG BLOD LIGESOM OS

Hebræerbrevet fortæller, at Jesus påtog sig menneskelig natur for 
at kunne repræsentere os og dø for os (Hebr 2,9.14-16; 10,5-10). 
Heri ligger grundvolden for frelsesplanen og vores eneste håb om 
evigt liv.

Hvilke mangler ved den menneskelige natur forbinder disse  
tekster med udtrykket ”kød og blod“?

Udtrykket ”kød og blod“ understreger menneskenes skrøbelighed 
og svaghed (Ef 6,12), manglende forståelse (Matt 16,17; Gal 1,16) 
og underkastelse under døden (1 Kor 15,50). Jesus måtte ”i ét og 
alt blive som sine brødre“ (Hebr 2,17). Det betyder, at Jesus helt og 
fuldt blev menneske. Det var ikke sådan, at Jesus kun så ud som et 
menneske eller virkede menneskelig. Han var i sandhed menne-
ske, i sandhed en af os.

Men Hebræerbrevet siger også, at Jesus var anderledes end os 
i forhold til synd. For det første begik Jesus ingen synd (Hebr 4,15). 
For det andet havde Jesus en menneskelig natur, der var ”hellig, 
uskyldig, ren, skilt ud fra syndere“ (Hebr 7,26). Vi har alle syndet 
og har onde tilbøjeligheder. Vores bundethed af synd ligger dybt i 
vores natur. Vi er ”af kød, solgt til at være under synden“ (Rom 7,14; 
se også Rom 7,15-20). Stolthed og andre syndige motiver forurener 
ofte selv vores gode gerninger. Men Jesu natur var ikke ødelagt af 
synd. Det var nødt til at være sådan. Hvis Jesus havde været ”af kød, 
solgt til at være under synden“ ligesom os, ville han også have haft 
brug for en frelser. I stedet kom Jesus som en frelser og tilbød sig 
selv som et ”lydefrit offer“ til Gud for os (Hebr 7,26-28; Hebr 9,14).

Dernæst ødelagde Jesus Djævelens magt ved at dø som et 
syndfrit offer for vores synder og gjorde dermed vores tilgivelse 
og genoprettelse med Gud mulig (Hebr 2,14-17). Jesus brød også 
syndens magt ved at give os kraft til at leve et retfærdigt liv. Det 
kan ske, fordi Jesus har opfyldt den nye pagts løfte om at skrive 
sin lov i vores hjerter (Hebr 8,10). Jesus har besejret fjenden og 
effektivt løskøbt os, så vi nu kan ”tjene den levende Gud“ (Hebr 
9,14). Satans endelige ødelæggelse vil først ske ved den afslut-
tende dom (Åb 20,1-3.10).

Når vi stoler på løftet om sejr gennem Jesus, hvorfor er det så 
stadig et vilkår for os at kæmpe med synd? Er det overhovedet 
muligt at leve op til det høje kald, vi har i Kristus?

TIRSDAG
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Hebr 2,10.17-18
Hebr 5,8-9

 

Til eftertanke

19. JANUAR 2022

FULDENDT GENNEM LIDELSE

Hvilket formål havde lidelse i Jesu liv?

Hebræerbrevets forfatter siger, at Jesus ”måtte lære lydighed af 
det, han led“. I Hebr 1,3 står der, at Jesus er ”Guds herligheds glans 
og hans væsens udtrykte billede“, og senere i brevet at han er 
uden synd, hellig, lydefri, uskyldig og ren (4,15; 7,26-28; 9,14; 10,5-
10). Jesus havde ikke behov for at sejre over ufuldkommenhed. 
Han var både moralsk og etisk fuldkommen.

Hebræerbrevet siger, at Jesus gennemgik en proces af ”fulden-
delse“, som gjorde ham i stand til at frelse os. Jesus blev fuldendt 
(”ført til målet“) i den betydning, at han blev udrustet til at være 
vores frelser.

1. Jesus blev ”ført til målet“ gennem lidelse for at blive banebryder 
for vores frelse (Hebr 2,10). Han måtte ofres på korset, for at 
tilvejebringe det juridiske middel til frelsen. Jesus var det fuld-
komne offer, og det eneste. Som Gud kunne Jesus dømme os, 
men på grund af hans offer kan han også frelse os.

2. Jesus lærte lydighed af det, han led (Hebr 5,8). Lydighed var 
nødvendig, for at hans offer kunne blive accepteret (Hebr 9,14; 
Hebr 10,5-10), og lidelserne gjorde ham i stand til at være vores 
eksempel (Hebr 5,9). Jesus havde aldrig tidligere ”lært“ lydighed. 
Hvem skulle han som Gud være lydig over for? Som den evige 
Søn og ét med Gud blev han adlydt som universets herre. Jesus 
bevægede sig ikke fra ulydighed til lydighed, men fra suveræni-
tet og herredømme til underkastelse og lydighed. Guds ophø-
jede søn blev den lydige Menneskesøn.

3. At blive udsat for fristelser og modstå dem gjorde Jesus i stand 
til at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst (Hebr 2,17-
18). Lidelse gjorde ikke Jesus mere barmhjertig. Tværtimod var 
det på grund af Jesu barmhjertighed, at han frivilligt valgte at 
dø for os (Hebr 10,5-10; se også Rom 5,7-8). Men det var gen-
nem lidelse, at Jesu broderkærlighed virkelig blev åbenbaret.

Hvis Jesus, som var syndfri, blev udsat for lidelse, kan vi, som er 
syndere, forvente at undgå det? Hvordan kan vi lære at udholde 
livets tragedier og samtidigt få håb og forsikring fra Gud, som på 
så mange måder har åbenbaret sin kærlighed for os?

ONSDAG
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 Hebr 12,1-4

 

Til eftertanke

20. JANUAR 2022

VORES BROR SOM FORBILLEDE

Der var yderligere en grund til, at Jesus tog menneskelig natur på 
sig og levede iblandt os. Han kom for at være vores eksempel. Han 
var den eneste, som kunne være vores forbillede og vise os, hvad 
det vil sige at leve ret for Gud.

Hvordan skal vi ifølge apostlen løbe det løb, som det kristne liv 
sammenlignes med?

I dette afsnit finder vi kulminationen på en lang liste af personer, 
som apostlen fremhæver som eksempler på tro. Denne tekst om-
taler Jesus som ”troens banebryder og fuldender“. Det græske ord 
archēgos (”banebryder“) kan også oversættes med ”pioner“ eller 
”foregangsmand“. Hebr 6,20 kalder Jesus vores ”forløber“. Ordet 
”fuldender“ hentyder til, at Jesus havde udvist tro på Gud i den 
bedst mulige form. Disse vers lærer, at Jesus både er den første, 
som har gennemført vores løb, og at han er den, som fuldkomment 
har vist, hvad det vil sige at leve i tro.

”Jeg vil sætte min lid til ham … Her er jeg og de børn, Gud har 
givet mig“ (Hebr 2,13). Jesus siger altså her, at han ville sætte sin lid 
til Gud. Dette vers er en henvisning fra Es 8,17-18.

Esajas talte disse ord i forbindelse med den frygtelige trussel 
om en invasion nordfra af Israel og Syrien (Es 7,1-2). Hans tillid stod 
i skarp kontrast til kong Akaz’ vantro (2 Kong 16,5-18). Gud havde 
formanet Akaz til at stole på ham og bede om et tegn på, at han 
ville befri ham (Es 7,1-11). Gud havde allerede lovet ham, som en 
Davids søn, at han ville beskytte ham som sin egen søn. Nu tilbød 
Gud at bekræfte dette løfte over for ham med et tegn. Men Akaz 
nægtede at bede om et tegn og sendte i stedet budbringere til Tig-
lat-Pileser, den syriske konge, med budskabet: ”Jeg er din træl og 
din søn“ (2 Kong 16,7). Hvor tragisk! Akaz foretrak at være Tiglat- 
Pilesers søn fremfor Guds søn.

Jesus derimod satte sin lid til Gud og til hans løfte om, at Gud 
ville lægge hans fjender under hans fødder (Hebr 1,13; Hebr 10,12-
13). Gud har givet os et tilsvarende løfte, og vi må have tillid til 
ham, ligesom Jesus havde (Rom 16,10).

Hvordan kan vi lære at leve i tillid til Gud? Hvordan kan du vise 
din tillid til Gud i de store valg, du foretager?

TORSDAG
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21. JANUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Hebr 2,13 indeholder Jesu ord til sin far, idet han taler om sine 
brødre: ”Her er jeg og de børn, Gud har givet mig.“ Patrick Gray 
foreslår, at Jesus her beskrives som sine brødres beskytter. Det 
romerske system kaldt tuela impuberum bestemte, at ved deres 
faders død ”blev en vejleder, ofte en ældre bror, ansvarlig for sine 
yngre søskendes pasning og arv, indtil de nåede voksen alder. 
Det forstærkede dermed blev den ældste brors naturlige pligt til 
at tage vare på sine yngre søskende“ (Godly Fear: The Epistle to the 
Hebrews and Greco-Roman Critiques of Superstition, Atlanta, Society 
of Biblical Literature, 2003, s. 126). Dette forklarer, hvorfor Hebræ-
erbrevet omtaler os både som Jesu brødre og som hans børn. Som 
vores ældre bror er Jesus vores vejleder, værge og vogter.

”Kristus kom til jorden, blev menneske og menneskenes repræ-
sentant for i den store strid med Satan at vise, at mennesket, som 
Gud skabte det, forbundet med Faderen og Sønnen, kunne adlyde 
hvert eneste guddommelige krav“ (Ellen White, Selected Messages, 
1. bd, s. 253).

”Gennem sit liv og sin lære har Kristus givet et fuldkomment 
eksempel på den uselviske tjeneste, der udspringer fra Gud. Gud 
lever ikke kun for sin egen skyld. Ved at skabe verden og ved at 
opretholde alle ting tjener han hele tiden andre. ‘Han lader sin sol 
stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og 
uretfærdige’ (Matt 5,45). Dette ideal for al tjeneste har Gud givet 
videre til sin Søn. Jesus blev givet os, for at stå i spidsen for hele 
menneskeheden og for gennem sit eksempel at lære den, hvad det 
vil sige at tjene“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 573).

1. Hebræerbrevet fortæller os, at Jesus blev vores bror for at 
frelse os. Hvad betyder det i forhold til det, Gud gjorde for at 
frelse os? 

2. Hvorfor er det vigtigt for os, at Jesus ikke blev født, så han var 
”solgt til at være under synden“ (Rom 7,14)? Tænk på Moses, 
og hvorfor det var vigtigt for israelitterne, at han ikke var 
slave som dem. Hvordan kan historien om Moses til en vis 
grad hjælpe os til at forstå, hvad Jesus har gjort for os?

3. Tænk dybere over, hvilken rolle lidelse spiller i vores liv. Hvor-
for må vi aldrig tro, at lidelse i sig selv er af det gode, selv om 
det af og til kan føre til noget godt?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 22. JANUAR 2022



1
”Altså venter der Guds folk en sabbatshvile“ (Hebr 4,9).

De første 2 kapitler i Hebræerbrevet fokuserede på Jesu tron- 
bestigelse som Guds folks herre og befrier. Kapitel 3 og 4 intro-
ducerer Jesus som den, der vil give os hvile. Denne udvikling giver 
god mening, når vi husker, at pagten med David lovede, at Gud 
ville give den lovede konge og hans folk ”hvile“ fra deres fjender  
(2 Sam 7,10-11). Denne hvile er tilgængelig for os nu, hvor Jesus  
sidder ved Guds højre hånd.

Hebræerbrevet beskriver denne hvile både som Guds hvile og 
som en sabbatshvile (Hebr 4,1-11). Gud gjorde denne hvile, som 
var hans, tilgængelig for Adam og Eva. På den første sabbat op-
levede de fuldkommenhed sammen med ham, som havde gjort 
en sådan fuldkommenhed mulig. Gud lover en sabbatshvile, fordi 
sand sabbatsfejring peger frem til den dag, da han vil genoprette 
denne fuldkommenhed.

Når vi holder sabbat, husker vi, at Gud gav alt, vi havde brug for, 
da han skabte verden, og da han genløste os på korset. Ægte sab-
batsfejring peger først og fremmest tilbage til skabelsen, men den 
tilbyder os også en forsmag i denne ufuldkomne verden på den 
fremtid, som Gud har lovet.

· 1 Mos 15,13-21
· Hebr 3,12-19
· Hebr 4,6-11
· Hebr 4,1.3.5.10
· 5 Mos 5,12-15
· Hebr 4,8-11
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Jesus giver hvile
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SØNDAG

1 Mos 15,13-21

 

2 Mos 20,8-11
5 Mos 5,12-15

Til eftertanke

23. JANUAR 2022

LANDET SOM ET HVILESTED

Hvad lovede Gud Abraham?

Da Gud befriede Israel fra slaveriet i Egypten, var det hans hensigt 
at føre Israel til Kana’ans land, hvor de frit kunne tjene og adlyde 
ham (2 Mos 33,14; Jos 1,13). Det betød, at de kunne nyde sabbat-
tens hvile, som Farao havde forbudt (2 Mos 5,5). Kana’an var den 
arv, som Gud havde lovet deres far Abraham, fordi han havde ad-
lydt Guds stemme og forladt sit land for at gå til Det Lovede Land 
(1 Mos 11,31-12,4).

Guds hensigt med at give landet til Israel var ikke kun, at de 
skulle eje det. Gud ”bragte dem hen til sig“ (2 Mos 19,4). Han 
ønskede, at de skulle bo i et land, hvor de kunne glæde sig over 
et nært forhold til ham uden nogen hindringer, og hvor de også 
kunne være et vidne for verden om, hvem den sande Gud var, og 
hvad han tilbød sit folk. Kana’ans land dannede, ligesom sabbat-
ten gjorde det ved skabelsen, en ramme for et nært forhold til de-
res befrier og hjalp dem til at glæde sig over hans godhed.

I 5 Mos 12,1-14 fortalte Gud folket, at de ville gå ind til hvile, ikke 
kun når de kom ind i landet, men når de havde fjernet al afguds-
dyrkelse i landet. Efter det ville Gud vise dem, hans udvalgte folk, 
et sted, hvor han ville bo midt iblandt dem.

Hvilke to temaer minder sabbattens hvile om, og hvad er  
sammenhængen mellem dem?

Gud forbandt sabbatten ved skabelsen med udfrielsen fra Egyp-
ten. Han befalede Israel at fejre sabbatten som et minde om ska-
belsen og et minde om deres frelsen fra Egypten. Både skabelsen 
og frelsen er indeholdt i sabbatsbuddet. Ligesom vi ikke skabte os 
selv, kan vi ikke frelse os selv. Denne gerning kan kun Gud udføre, 
og ved at hvile anerkender vi vores afhængighed af ham ikke kun 
for vores eksistens, men også for vores frelse. At holde sabbatten 
er et stærkt udtryk for frelse ved tro alene.

Hvordan kan sabbatshelligholdelse minde os om, hvor fuld-
stændigt afhængige vi er af Gud ikke kun for vores eksistens, 
men også for vores frelse?
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MANDAG

 Hebr 3,12-19

 

Til eftertanke

24. JANUAR 2022

PÅ GRUND AF VANTRO

Hvorfor kunne Israel ikke komme ind til den lovede hvile?

Det er en trist historie. De israelitter, som var blevet befriet fra 
Egypten, var ikke i stand til at gå ind til den hvile, som Gud havde 
lovet dem. Da Israel kom til Kadesh i Parans ørken ved grænsen til 
Det Lovede Land, manglede de den nødvendige tro. 4 Mos 13 og 
14 forklarer, at de israelitiske spejdere ”udspredte … rygter om det 
land, de havde udspejdet“ (4 Mos 13,32). De bekræftede, at det var 
et godt land, men de advarede om, at indbyggerne var stærke, og 
at byerne var befæstede, og at de ikke ville være i stand til at ind-
tage landet.

Josva og Kaleb var enige i, at landet var godt. De benægtede 
heller ikke, at folket var stærkt og byerne befæstede. Men de 
sagde, at Gud var med dem, og at han ville føre dem ind i landet 
(4 Mos 14,7-9). Folket derimod, som havde set, hvordan Gud øde-
lagde Egypten med plager (2 Mos 7-12), udryddede Faraos hær i 
Det Røde Hav (2 Mos 14), gav israelitterne brød fra himlen (2 Mos 
16) og vand fra klippen (2 Mos 17), og som også havde oplevet 
hans vedvarende tilstedeværelse og ledelse gennem skyen (2 Mos 
40,36-38), havde ikke tillid til ham nu. Det er en tragisk ironi, at 
den generation, som havde set Guds magt på så mange mægtige 
måder, blev et symbol på troløshed (Neh 9,15-17; Sl 106,24-26; 1 
Kor 10,5-10).

Gud lover sine børn gaver, der når ud over menneskelige græn-
ser. De er baseret på nåde og er kun tilgængelige ved tro. Hebr 
4,2 forklarer, at da Israel fik løftet, havde de ”ikke gavn af at høre 
ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det.“

Israel rejste som et folk til Det Lovede Lands grænse. Da folket 
hørte de modstridende rapporter, identificerede de sig med dem, 
der ikke havde tro. Tro, eller manglen på tro, smitter. Derfor op-
fordrer Hebræerbrevet sine læsere: ”forman hinanden hver dag“ 
(Hebr 3,13), ”så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger“ (Hebr 
10,24) og ser ”til, at ingen går glip af Guds nåde“ (Hebr 12,15).

Hvordan kan du være med til at opbygge de andres tro? Hvor-
dan kan du blive opmærksom på, at du ikke siger eller gør  
noget, der svækker andres tro?
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 Hebr 4,4-8

Til eftertanke

25. JANUAR 2022

OM I DOG I DAG VILLE LYTTE TIL HAM!

Hvad er betydningen af ”i dag“ i forbindelse med sabbats- 
helligholdelse?

Ørkenengenerationens vantro forhindrede dem i at nå ind til den 
hvile, som Gud havde lovet. Men Gud blev ved med at anspore sit 
folk til at indgå til denne hvile og ikke forhærde deres hjerter. På 
trods af folkets troløshed forblev Gud trofast (2 Tim 2,13). Paulus 
gentager mange gange, at Guds løfte ”står ved magt“ (Hebr 4,1.6.9). 
Han bruger de græske udsagnsord kataleipō og apoleipō, som un-
derstreger, at ”løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved 
magt“ (Hebr 4,1). Det faktum, at invitationen til at gå ind til denne 
hvile blev gentaget på Davids tid (i Sl 95, som Hebr 4,6-7 refererer 
til), antyder både, at løftet ikke var gået i opfyldelse, og at det sta-
digvæk gjaldt. Paulus hævder faktisk, at sabbatshvilen har været 
tilgængelig lige fra skabelsen (Hebr 4,3-4).

Gud inviterer os ”i dag“ til at gå ind til hans hvile. ”I dag“ er et vig-
tigt udtryk i Bibelen. Da Moses fornyede Israels pagt med Gud ved 
grænsen til Det Lovede Land, understregede han betydningen af ”i 
dag“ (5 Mos 5,3; sml. 5 Mos 4,8; 5 Mos 6,6). ”I dag“ var også øjeblik-
ket til at tænke over Guds trofasthed (5 Mos 11,2-7) og tage beslut-
ningen om at være tro imod Herren (5 Mos 5,1-3). På samme måde 
kaldte Josva folket til ”i dag“ at vælge, hvem de ville tjene (Jos 24,15).

”I dag“ er også tidspunktet for os til at tage beslutninger, tiden 
for muligheder – og for farer. Sådan har det altid været for Guds 
folk (se 2 Kor 6,2). Udtrykket ”i dag“ findes fem gange i Hebr 3 og 
4. Det understreger betydningen af at lytte til Guds stemme (Hebr 
3,7.15; 4,7). Hvis man ikke lytter til og tror Guds ord, fører det til 
ulydighed og forhærdelse af hjertet. Det kan til og med forsinke 
Guds folks indgang i det himmelske Kana’an, ligesom ørkengene-
rationen blev forhindret i at komme ind i det jordiske Kana’an.

Jesus har besejret vores fjender og indviet en ny pagt (Hebr 
2,14-16; 8-10). Derfor kan vi ”med frimodighed træde frem for nå-
dens trone“ (Hebr 4,14-16). Appellen ”i dag“ inviterer os til at indse, 
at Gud har været trofast imod os og har givet os alle de nødven-
dige begrundelser for at tage imod hans invitation uden at tøve.

Hvilke åndelige beslutninger skal du tage ”i dag“ og ikke ud-
sætte til et senere tidspunkt? Har du erfaring med ting, du har 
udsat, som du vidste, at Gud ønskede, at du skulle gøre med det 
samme?

TIRSDAG
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 Hebr 3,11
Hebr 4,1.3.5.10

 Hebr 4,9-11.16

Til eftertanke

26. JANUAR 2022

IND TIL HERRENS HVILE

Hvordan beskriver Gud den hvile, han inviterer os ind til?

Både sabbatsbuddet i 2 Mos 20,8-11 og Moses’ gentagelse af det i 5 
Mos 5,12-15 indbyder os til at huske, hvad Gud har gjort for os. Som 
vi har set, peger det, Gud skrev på stentavler, mod afslutningen af 
hans gerning ved skabelsen (2 Mos 31,18; 34,28). I Femte Mosebog 
befales Israel at holde sabbatten i lyset af, at Gud havde befriet 
dem fra Egyptens slaveri. Udgangen af Egypten pegede frem til den 
ultimative befrielse fra synd, som Kristus skulle opnå på korset, da 
han sagde: ”Det er fuldbragt“ ( Joh 19,30). Sabbatten er altså dobbelt 
velsignet og er faktisk særlig betydningsfuld for de kristne.

Hvad kaldes vi til at gøre?

Sabbatshvilen fejrer det faktum, at Gud afsluttede sin skaberger-
ning (1 Mos 2,1-3; 2 Mos 20,8-11) eller forløsning (5 Mos 5,12-15). På 
samme måde fejrer Jesu tronbestigelse i det himmelske tempel, at 
der nu endeligt var frembåret et fuldkomment offer for vores frelse 
(Hebr 10,12-14).

Bemærk, at Gud kun hviler, når han har sikret vores velbe-
findende. Ved skabelsen hvilede Gud, da han var færdig med at 
skabe verden. Senere hvilede Gud i templet efter, at indtagelsen 
af det land, han havde lovet Abraham, var blevet gennemført gen-
nem Davids sejre, og Israel ”boede trygt“ (1 Kong 5,1-5; sml. 2 Mos 
15,18-21; 5 Mos 11,24; 2 Sam 8,1-14). Gud fik kun et hus bygget for 
sig selv, efter at Israel og kongen selv havde huse at bo i.

Hvordan kan vi komme ind til hans hvile allerede nu? Det vil sige, 
hvordan kan vi i tro hvile i forvisningen om den frelse, vi har i 
Kristus, ikke i os selv?

ONSDAG
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 2 Mos 20,8-11
 5 Mos 5,12-15

 Hebr 4,8-11

 

Til eftertanke

27. JANUAR 2022

EN FORSMAG PÅ EN NY SKABELSE

Sammenlign teksterne. Hvilke forskelle finder du med hensyn til 
betydningen af sabbatshvilen?

Teksterne i Anden og Femte Mosebog inviterer os til at betragte 
fortiden. De formaner os til at hvile på sabbatten for at fejre ska-
belsen og genløsningen. Vers 9-11 i Hebræerbrevet 4 inviterer os til 
at se på fremtiden og fortæller, at Gud har beredt en sabbatshvile i 
fremtiden. De antyder en ny dimension af sabbatshelligholdelse.

Den fremtidige dimension har altid været der, men er ofte ble-
vet overset. Efter syndefaldet kom den til at indebære løftet om, at 
Gud gennem Messias ville genoprette skaberværket til dets oprin-
delige herlighed. Gud befalede os at fejre hans frelsesgerning ved 
at helligholde sabbatten, for sabbatten pegede frem til frelsens 
kulmination i en ny skabelse. Sabbatshelligholdelsen giver os en 
forventning i denne verden om det fremtidige Paradis.

Dette har altid været tydeligt i jødisk tradition. Life of Adam and 
Eve, et værk, der blev til mellem år 100 g 200 f.Kr. (gengivet i James 
H. Charlesworth, ed. The Old Testament Pseudepigrapha, [New 
Haven, London: Yale University Press, 1985] vol. 2, s. 18) sagde: 
”Den syvende dag er et tegn på opstandelsen, den kommende 
tidsalders hvile.“ En anden gammel jødisk kilde siger: Den kom-
mende tidsalder er ”den dag, som helt og fuldt er sabbatshvile i 
evigheden“ ( Jacob Neusner, The Mishnah, a New Translation (New 
Haven: Yale University Press, 1988), s. 873). Otioth of Rabbi Akiba, 
en senere kilde, siger: ”Israel sagde foran Den Hellige, velsignet 
være han: ‘Verdens Herre, hvilken løn får vi, hvis vi holder bud-
dene?’ Han sagde til dem: ‘Den kommende verden.’ De sagde til 
ham: ‘Vis os, hvordan den er.’ Han viste dem sabbatten“ (Theodore 
Friedman, ”The Sabbath Anticipation of Redemption“, Judaism: A 
Quarterly Journal, vol. 16, s. 443-444).

Sabbatten indeholder fejring, glæde og tak. Når vi holder sab-
batten, viser vi, at vi tror på Guds løfter, og at vi tager imod hans nå-
degave. Sabbatten er tro, som er levende og aktiv. Når det gælder 
gerninger, er sabbatshelligholdelse nok det allerbedste udtryk for 
vores overbevisning om, at vi frelses af nåde ved tro på ham alene.

Hvordan kan du lære at holde sabbat på en måde, som viser 
vores forståelse af, hvad frelse ved tro og ikke ved lovgerninger 
indebærer? Hvordan er hvile om sabbatten et udtryk for frelse 
af nåde? 

TORSDAG
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28. JANUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Det er betydningsfuldt, at Paulus i Hebræerbrevet bruger sab-
batshvile, ikke søndag, som et symbol på den frelse ved nåde, 
som Gud tilbyder os. Benyttelsen af sabbatshvile på denne måde 
antyder, at sabbatten var afholdt og helligholdt af de troende. 
Men fra det andet århundrede e.Kr. og fremefter finder vi beviser 
på en markant ændring i kirken. Sabbatshelligholdelse ophørte 
med at blive betragtet som et symbol på frelse og blev i stedet 
set på som et symbol på troskab mod jødedommen og den gamle 
pagt, noget, man skulle holde sig væk fra. Sabbatshelligholdelse 
blev ensbetydende med at blive som jøder. For eksempel udtalte 
Ignatius af Antiokia (ca. 110 e.Kr): ”De, som levede efter den gamle 
orden, har fundet det nye håb. De holder ikke længere sabbatten, 
men Herrens dag – den dag, da vores liv blev opvakt med Kristus“ 
( Jacques B. Doukhan, Israel and the Church: Two Voices for the Same 
God (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2002), s. 42). Det var 
tabet af forståelsen af sabbatshelligholdelse som et symbol på 
frelse af nåde, der førte til dens død i den kristne kirke.

”Sabbatten er altså et tegn på Kristi magt til at helliggøre os. Sab-
batten gives som tegn på hans helliggørende kraft til alle dem, der 
ved Kristus bliver en del af Guds Israel … 

Sabbatten viser dem hen til skaberværket som et vidnesbyrd 
om hans vældige magt til at frelse. Mens den minder os om den 
tabte fred i Paradiset, fortæller den om fred, genoprettet ved Frel-
seren. Og hver eneste ting i naturen gentager hans opfordring: 
‘Kom hid til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, 
og jeg vil give jer hvile’ (Matt 11,28)“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 244).

1. Hvilken forbindelse er der mellem sabbatshelligholdelse og 
retfærdiggørelse af tro?

2. Hvilken forskel er der mellem sand sabbatshelligholdelse og 
en legalistisk overholdelse af sabbatten? Hvordan kan vi ikke 
alene teoretisk kende forskellen, men også opleve denne  
forskel i vores egen sabbatshelligholdelse?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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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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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Jesus, den trofaste præst
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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
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 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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1
”Det håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert 
og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber 
for os, idet han blev ypperstepræst for evigt på Melkisedeks vis“ 
(Hebr 6,19-20).

Hebr 5,11-6,20 afbryder den teologiske gennemgang af Jesu  
præstetjeneste på vores vegne. Paulus indskyder her en alvorlig 
advarsel om faren ved at falde fra Kristus.

Læserne var åbenbart i fare for at begive sig ud på selvmedliden-
hedens og troløshedens glidebane. Apostlen Paulus er bekymret 
over, at hans læseres og lytteres åndelige sanser er blevet svækket 
på grund af den vanskelige situation, de befandt sig i, og at de der-
for var holdt op med at vokse i deres forståelse af og erfaring med 
evangeliet.

Er dette ikke en potentiel fare også for os, at vi bliver modløse på 
grund af vanskeligheder og derfor falder fra?

Men den kraftige advarsel når sit højdepunkt i en kærlig opmun-
tring. Paulus udtrykker sin tillid til læserne og ophøjer Jesus som 
legemliggørelsen af Guds urokkelige løfte om frelse (Hebr 6,9-20). 
Denne cyklus af advarsel og opmuntring gentages i Hebr 10,26-39.

Vi skal studere denne cyklus og fokusere på de stærke opmuntrin-
ger, som Jesus giver.

· Hebr 6,4-6
· Matt 16,24
· Rom 6,6
· Hebr 10,26-29
· Hebr 6,9-13.17-20
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SØNDAG

 Hebr 6,4-5

 

Til eftertanke

6. FEBRUAR 2022

SMAG GUDS GODE ORD

Hvad havde de troende fået i Kristus, mens de var tro mod ham?

At blive ”oplyst“ betyder at have erfaret omvendelse (Hebr 10,32). 
Paulus taler til mennesker, der har vendt sig fra Satans magts 
”mørke“ til Guds ”lys“ (ApG 26,17-18). Udtrykket indbefatter befri-
else fra synd (Ef 5,11) og uvidenhed (1 Thess 5,4-5). Udsagnsordets 
form her antyder, at denne oplysning er Guds handling, som op-
nås gennem Jesus, ”Guds herligheds glans“ (Hebr 1,3).

At have ”smagt Guds gode ord“ og ”fået Helligånden“ er her 
brugt som synonymudtryk i teksten. ”Den himmelske gave“ hen-
viser måske til Guds nåde (Rom 5,15) eller Helligånden, gennem 
hvem Gud giver sin nåde (ApG 2,38). De, som har ”smagt“ Helligån-
den ( Joh 7,37-39; 1 Kor 12,13), har erfaret Guds ”nåde“, som indbe-
fatter kraft til at udføre hans vilje (Gal 5,22-23).

At smage ”Guds gode ord“ (Hebr 6,5) er personligt at erfare 
evangeliets sandhed (1 Pet 2,2-3). At smage ”den kommende 
verdens kræfter“ (Hebr 6,5) henviser til de mirakler, som Gud vil 
udføre for de troende i fremtiden: opstandelsen fra de døde ( Joh 
5,28-29), forvandlingen af vores legemer og evigt liv. Men de tro-
ende begynder allerede nu at ”smage“ dem. De har erfaret en ån-
delig opstandelse (Kol 2,12-13), et fornyet sind (Rom 12,2) og evigt 
liv i Kristus ( Joh 5,24).

Paulus har formentlig ørkengenerationen i tanker. Den ople-
vede Guds nåde og frelse, for den blev ”oplyst“ af ildstøtten (Neh 
9,12.19; Sl 105,39), nød den himmelske gave, som mannaen var (2 
Mos 16,15), oplevede Helligånden (Neh 9,20), smagte Guds gode 
ord ( Jos 21,45) og ”den kommende verdens kræfter“ i de ”tegn og 
undere“, som skete i forbindelse med befrielsen fra Egypten (ApG 
7,36). Men Paulus indikerer, at ligesom ørkengenerationen faldt fra 
Gud på trods af disse beviser (4 Mos 14,1-35), stod Hebræerbre-
vets læsere i fare for at gøre det samme på trods af alle de beviser 
på Guds godhed, som de havde nydt godt af.

Hvordan har du oplevet de ting, som disse vers i Hebræerbrevet 
taler om? Har du for eksempel erfaret den oplysning, som tek-
sten henviser til?
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Til eftertanke

7. FEBRUAR 2022

UMULIGT AT FØRE TIL NY OMVENDELSE

Sammenlign Hebr 6,4-6; Matt 16,24; Rom 6,6; Gal 2,20; Gal 5,24; 
Gal 6,14. Hvad siger denne sammenligning om, hvad det vil sige 
at korsfæste Kristus?

Den oprindelige græske tekst understreger ordet ”umuligt“. Det 
er umuligt for Gud at genoprette dem, som er ”faldet fra“, for ”de 
korsfæster selv Guds søn igen“ (Hebr 6,6). Paulus ønsker at under-
strege, at der er ingen anden vej til frelse end gennem Kristus (ApG 
4,12). Frelse på nogen anden måde er lige så umulig, som ”at Gud 
lyver“ (Hebr 6,18), eller som det er at behage Gud ”uden tro“ (Hebr 
11,6).

At korsfæste Guds søn er et billedligt udtryk, som forsøger at 
beskrive noget, der sker i det personlige forhold mellem Jesus og 
den troende.

Da de religiøse ledere korsfæstede Jesus, gjorde de det, fordi 
Jesus var en trussel mod deres herredømme og selvstændighed. 
Derved håbede de at udrydde Jesus som person og ødelægge en 
magtfuld og farlig fjende. På samme måde udfordrer evangeliet 
et menneskes personlige suverænitet og selvbestemmelse på det 
mest fundamentale niveau. Kernen i det kristne liv er at tage kor-
set op og fornægte sig selv (Matt 16,24). Det betyder at korsfæste 
”verden“ (Gal 6,14), det ”gamle menneske“ (Rom 6,6) og ”kødet 
sammen med lidenskaberne og begæringerne“ (Gal 5,24). Hensig-
ten med det kristne liv er, at vi oplever en form for død. Med min-
dre vi oplever denne død fra selvet, kan vi ikke modtage det nye 
liv, som Gud ønsker at give os (Rom 6,1-11).

Kampen mellem Jesus og selvet er en kamp til døden (Rom 
8,7-8; Gal 5,17). Det er en vanskelig kamp, som ikke vindes med 
det samme. Hebr 6,4-6 taler ikke om en person, som af og til ta-
ber i kampen mod det ”gamle menneske“ og ”kødet“. Denne synd 
handler om en person, som efter at have oplevet sand frelse med 
alt, det indebærer (Hebr 6,4-5), beslutter, at Jesus er en trussel for 
den livsførelse, vedkommende ønsker at have, og derfor vælger at 
dræbe sit forhold til ham. Så længe personen ikke helt vælger at 
vende sig bort fra Kristus, er der stadigvæk håb om frelse.

Hvad vil det sige at dø fra ”selvet“ og at tage ”korset“ op? Hvad 
finder du sværest at overgive til Kristi herredømme?
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 Hebr 10,26-29

8. FEBRUAR 2022

IKKE LÆNGERE NOGET OFFER FOR SYND

Advarslen i Hebr 6,4-6 ligner meget den advarsel, som findes i Hebr 
10,26-29. Paulus forklarer, at afvisningen af Jesu offer vil efterlade 
læseren uden noget middel for syndstilgivelse, for der er ingen an-
den mulighed for tilgivelse end gennem Jesus (Hebr 10,1-14).

Hvilke tre måder bruger forfatteren til at beskrive den synd, som 
der ikke er tilgivelse for?

Forfatteren siger ikke, at der ikke er nogen soning for en synd, der 
begås, efter at man har modtaget sandheden. Gud har udpeget 
Jesus som vores talsmand (1 Joh 2,1). Gennem ham har vi tilgivelse 
for vores synder (1 Joh 1,9). Den synd, som der ikke er noget offer 
eller nogen soning for, beskrives som at træde Guds søn under fod, 
vanhellige pagtens blod og håne nådens ånd (Hebr 10,29). Lad os 
gennemgå betydningen af disse udtryk.

Udtrykket ”at træde Guds søn under fod“ (Hebr 10,29) beskri-
ver forkastelse af Jesu herredømme. Titlen ”Guds søn“ mindede 
læserne om, at Gud har indsat Jesus ved sin højre hånd og lovet at 
gøre hans fjender til ”en skammel for hans fødder“ (Hebr 1,13; se 
også Hebr 1,5-12.14). At træde Jesus under fod indbefatter, at den 
frafaldne har behandlet Jesus som en fjende. I brevets sammen-
hæng (Hebr 1,13) betyder argumentationen, at når det gælder den 
frafaldnes liv, er Jesus blevet fjernet fra tronen. Den besiddes nu 
af den frafaldne selv, og Jesus er blevet placeret som en fodskam-
mel. Dette er, hvad Lucifer ønskede at gøre i himlen (Es 14,12-14), 
og hvad ”lovløshedens menneske“ ville forsøge at gøre i fremtiden 
(2 Thess 2,3-4).

Udtrykket ”vanhellige pagtens blod“ henviser til forkastelse af 
Jesu offer (Hebr 9,15-22). Det indebærer, at Jesu blod ikke har no-
gen rensende kraft.

Udtrykket ”håne nådens ånd“ er meget stærkt. Det græske ord 
enybrisas (håne, krænke) indbefatter tilstedeværelsen af hybris, 
som henviser til ”uforskammethed“ eller ”arrogance“. Dette udtryk 
står i stærk kontrast til beskrivelsen af Helligånden som ”nådens 
ånd“. Det betyder, at den frafaldne har reageret på Guds tilbud om 
nåde med uforskammethed.

Den frafaldne er i en uholdbar situation. Han afviser Jesus, 
hans offer og Helligånden.

TIRSDAG
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 Hebr 6,9-12

Til eftertanke

9. FEBRUAR 2022

EN BEDRE FORMUE

Efter den stærke og alvorlige advarsel i Hebr 6,4-8 udtrykker Pau-
lus tillid til, at læserne hverken er faldet fra Sønnen eller vil gøre 
det i fremtiden. Han tror, at hans læsere vil modtage advarslen og 
frembringe en passende afgrøde. De er som ”en mark“, der dyrkes 
af Gud og producerer den afgrøde, han forventer. Disse menne-
sker vil modtage velsignelser fra Gud (Hebr 6,7), nemlig ”frelsen“ 
(Hebr 6,9).

Lav en liste over de gode ting, som læserne har gjort og fortsat 
gør, og forklar, hvad de betyder.

Ved deres tjeneste for de hellige viser de troende deres kærlig-
hed til Guds ”navn“, det samme som Gud selv. Det handlede ikke 
om enkelthandlinger i fortiden, men om vedvarende handlinger, 
der stadig blev udført. Usædvanlige gerninger åbenbarer ikke en 
persons sande karakter. Det største bevis på kærlighed til Gud er 
ikke ”religiøse“ handlinger i sig selv, men kærlighedshandlinger 
mod vores medmennesker, især de svage og dårligt stillede (Matt 
10,42; Matt 25,31-46). Paulus formaner altså de troende til ikke at 
”glemme“ at gøre det gode (Hebr 13,2.16).

Læs Hebr 6,12. Verset advarer imod den sløvhed, som kende-
tegner dem, der ikke vokser op til modenhed og står i fare for at 
falde fra (Hebr 5,11; Hebr 6,12). Håb holdes ikke i live ved intellek-
tuelle trosøvelser, men ved tro, der udtrykkes gennem kærligheds-
handlinger (Rom 13,8-10).

Paulus ønsker, at læserne skal efterligne dem, som gennem tro 
og udholdenhed arver løfterne. Han har allerede fremhævet ør-
kengenerationen som et negativt eksempel på dem, der på grund 
af mangel på tro og udholdenhed ikke arvede det, de var blevet 
lovet. Derefter præsenterer han Abraham (Hebr 6,13-15) som et 
eksempel på en, som gennem tro og tålmodighed arvede løfterne. 
Listen over positive eksempler forlænges i Hebr 11 med menne-
sker, der havde tro, og den når sit klimaks i Hebr 12 med Jesus som 
det største eksempel på tro og udholdenhed (Hebr 12,1-4). I Åb 
14,12 beskrives de hellige i de sidste tider som dem, der har tro, 
udholdenhed, og som holder Guds bud.

Nogle gange er det nødvendigt at give en advarsel til menne-
sker, vi holder af. Hvad kan vi lære af apostlen med hensyn til at 
give advarsler og opmuntringer til andre?

ONSDAG
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 Hebr 6,17-20

 

Til eftertanke

10. FEBRUAR 2022

JESUS, ET ANKER FOR SJÆLEN

Paulus afslutter sin formaning mod frafald og opmuntring til  
kærlighed og tro med en smuk fremstilling af vished i Kristus.

Hvordan garanterede Gud sine løfter til os?

Gud garanterede sine løfter til os på mange måder. For det første 
garanterede han dem med en ed (Hebr 6,17). Ifølge Skriften blev 
Guds ed til Abraham og David den ultimative grundvold for tillid til 
Guds varige velvilje mod Israel. Da Moses ønskede at opnå Guds 
tilgivelse for Israel efter frafaldet med guldkalven, henviste han til 
Guds ed til Abraham (se 2 Mos 32,11-14; 1 Mos 22,16-18). Styrken i 
hans bøn lå i, at Guds ed ikke kunne rokkes (Rom 9,4; Rom 11,28-
29).

På samme måde henviste salmisten, da han gik i forbøn for 
Israel, til Guds ed til David. Gud havde sagt: ”Jeg bryder ikke min 
pagt, jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet. Dette sværger jeg ved 
min hellighed: jeg svigter aldrig David. Hans slægt skal vare til evig 
tid, som solen skal hans trone bestå for mit ansigt; den grund-
fæstes for evigt som månen, står fast, så længe himlen er til“ (Sl 
89,35-38). Ifølge Det Nye Testamente blev begge disse eder op-
fyldt i Jesus, Abrahams afkom, som besteg og satte sig på Davids 
trone (Gal 3,13-16; Luk 1,31-33.54-55).

For det andet har Gud garanteret sine løfter til os ved at lade 
Jesus tage sæde ved sin højre side. Jesu himmelfart har til hensigt 
at bekræfte det løfte, som blev givet til de troende, for Jesus steg 
op som ”en forløber for os“ (Hebr 6,20). Himmelfarten åbenbarer 
sikkerheden i Guds frelse for os. Gud førte Jesus til herlighed ved, 
”at han havde smagt døden“ for alle og kunne ”føre mange sønner 
til herlighed“ (Hebr 2,9-10). Jesu tilstedeværelse foran Faderen er 
det ”anker for sjælen“ (Hebr 6,19), som er blevet fastgjort til Guds 
trone. Guds herredømmes ære er blevet gjort afhængig af opfyl-
delsen af hans løfte til os gennem Jesus. Hvilken anden forsikring 
har vi brug for?

Hvad føler du, når du tænker over, at Gud har aflagt en ed til 
dig? Hvorfor kan denne tanke alene være med til at give dig  
frelsesvished, selv om du føler dig uværdig?

TORSDAG
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11. FEBRUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, The Acts of the Apostles, ”John the Beloved“, s. 539-545.
· Ellen White, Jesu Liv, ”Judas“, s. 627-634.

”Kampen mod selvet er det største slag, der nogensinde er blevet 
udkæmpet. At give sig selv og overgive alt til Guds vilje, kræver 
kamp, men sjælen er nødt til at underlægge sig Gud, før den kan 
blive fornyet i hellighed“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 47).

”Johannes higede efter at blive som Jesus; og under Kristi kærlig-
heds forvandlende indflydelse blev han selv sagtmodig og ydmyg. 
Hans eget jeg var skjult i Jesus. Frem for alle sine meddisciple over-
gav Johannes sig til kraften i dette forunderlige liv …

Det var Johannes’ dybe kærlighed til Kristus, der fik ham til 
altid at hige efter at være ham ganske nær. Frelseren elskede alle 
de tolv, men Johannes havde det mest modtagelige sind. Han var 
yngre end de andre, og med mere af et barns tillidsfuldhed åb-
nede han sit hjerte for Kristus. Derved kom han til at stå Kristus 
nærmere, og gennem ham blev Frelserens dybeste, åndelige lær-
domme meddelt folket …

Skønheden i den hellighed, der havde forvandlet ham, skin-
nede med en kristuslignende stråleglans fra hans ansigt. Med 
tilbedelse og kærlighed betragtede han Frelseren, indtil det blev 
hans eneste ønske at blive Kristus lig og få fællesskab med ham, 
og i hans skikkelse genspejledes Mesterens billede“ (Ellen White, 
Mesterens Efterfølgere, s. 544-545).

1. Johannes, den elskede apostel, står i stærk kontrast til Judas 
Iskariot. Da Jesus så Johannes og hans bror, kaldte han dem 
tordensønner. Johannes havde graverende fejl. Judas havde 
også fejl, men de var ikke mere dramatiske eller alvorlige end 
Johannes’. Hvorfor blev Johannes forvandlet til at ligne Jesus, 
mens Judas begik synd mod Helligånden? Hvori lå forskellen?

2. Jesus beder sine efterfølgere om at tage deres kors op og 
følge ham. Hvad er forskellen på at tage sit kors op og at 
finde sig i misbrug fra andre?

3. Hvorfor kræver Gud fuldstændig overgivelse af vores liv til 
ham? Hvilken forbindelse er der mellem en fri vilje til at vælge 
og frelse?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”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).

Ved at leve et fuldkomment liv og derefter dø i vores sted formid-
lede Jesus en ny og bedre pagt mellem os og Gud. Ved sin død op-
hævede Jesus dødsstraffen, som vores overtrædelser krævede, og 
gjorde den nye pagt mulig.

Denne sandhed forklares i Hebr 10,5-10, som beskriver, at Jesus 
havde udvist den fuldkomne lydighed, som pagten krævede. Der 
henvises til Salme 40, som omtaler Messias’ ønske om at vise Gud 
fuldkommen lydighed: ”Se, jeg er kommet – i bogrullen er der 
skrevet om mig – jeg ønsker at gøre din vilje, Gud, din lov er i mit 
indre“ (Sl 40,8-9). ”I den oprindelige sammenhæng beskrev dette 
udtryk [at gøre din vilje] moralsk lydighed mod Guds vilje. Hebræ-
erbrevets forfatter bruger denne sætning til at vise, at Kristi offer 
opfyldte Guds vilje ved at skaffe et tilfredsstillende sonoffer, som 
dyreofringerne ikke havde kunnet“ (The SDA Bible Commentary, 7. 
bd., s. 460).

For Paulus fik denne salme en særlig betydning med Jesu inkarna-
tion. Jesus personificerede den nye pagts lydighed. Han er vores 
eksempel. Vi er blevet frelst, ikke kun på grund af hans død, men 
også på grund af hans fuldkomne lydighed.

· Hebr 7,11-19
· Hebr 8,10-12
· Jer 31,31-34
· Hebr 8,1-6
· 2 Mos 24,1-8
· Ez 36,26-27
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SØNDAG

 Hebr 7,11-19

 

Til eftertanke

13. FEBRUAR 2022

BEHOVET FOR EN NY PAGT

Hvorfor var der behov for en ny pagt?

Ifølge Hebræerbrevet indebar det faktum, at Jesus blev udnævnt 
som præst på Melkisedeks vis, at en ny pagt var blevet indviet. 
Den gamle pagt var givet på baggrund af det levitiske præste-
dømme (Hebr 7,11). De levitiske præster fungerede som mellem-
mænd mellem Gud og Israel, og loven udelukkede alle andre fra 
præsteskabet. Forfatteren konkluderer derfor, at en forandring af 
præstedømmet indebærer en forandring af loven for præstedøm-
met og også en forandring af pagten (Hebr 7,12.18-19).

Problemet med den gamle pagt var, at den ikke kunne bringe 
fuldkommenhed (Hebr 7,11). Paulus taler om det levitiske præste-
dømme og dets tjenester (ofringer, fester, etc.). De offerdyr, som 
ved disse præsters tjeneste blev ofret, kunne ikke frembringe 
ægte og fuldstændig renselse fra synd eller adgang til Gud (Hebr 
10,1-4; Hebr 9,13-14; Hebr 10,19-23).

Det faktum, at en ny pagt var nødvendig, betyder ikke, at Gud 
var uretfærdig over for Israel, da han gav dem den gamle pagt. 
Den levitiske tjeneste og tabernaklets anordninger havde til hen-
sigt både at beskytte dem mod afgudsdyrkelse og at vise frem til 
Jesus fremtidige tjeneste. Hebræerbrevet understreger, at ofrin-
gerne var ”en skygge af de kommende goder“ (Hebr 10,1).

Ved at pege frem til Jesus burde ofringerne have hjulpet folket 
til at sætte deres håb og tro til ”Guds lam, som bærer verdens 
synd“ ( Joh 1,29; sml. Es 53). Paulus fremhæver den samme pointe, 
når han siger, at loven ”var vores opdrager, indtil Kristus kom, for 
at vi kunne blive gjort retfærdige af tro“ (Gal 3,24), eller at ”Kristus 
er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror“ (Rom 
10,4).

Med andre ord kan ikke engang De Ti Bud, hvor gode de end er, 
give os frelse (Rom 3,20-28; Rom 7,12-14). De er en fuldkommen 
standard for retfærdighed, men de giver ikke retfærdighed mere 
end det at se sig i spejlet kan fjerne rynker fra vores ansigt. For at 
have fuldkommen retfærdighed har vi brug for, at Jesus træder ind 
i vores sted.

Hvorfor kan loven ikke frelse os? Hvis vi holder alle buddene og 
holder dem nøje, ja, faktisk fuldkomment, hvorfor kan det ikke 
frelse os?
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Til eftertanke

14. FEBRUAR 2022

NY OG FORNYET

Sammenlign Hebr 8,10-12 med 5 Mos 6,4-6; 5 Mos 30,11-14 og  
Jer 31,31-34. Hvad lærer dette os om den nye pagts natur?

Løftet om en ny pagt i Hebræerbrevet henviser tilbage til Jeremias. 
Jeremias profeterede om, at Gud ville oprette en ny pagt med sit 
folk. Det hebraiske ord for ny, hadashah, kan både betyde ”for-
nyet“ og ”helt ny“. Man kan derfor argumentere for, at Guds løfte 
om en ny pagt i virkeligheden er en fornyelse af den pagt, han op-
rindeligt havde indgået med Israel gennem Moses ( Jer 31,31-34).

Problemet med den gamle pagt var, at folket brød den (Hebr 
8,8-9). Der var ikke noget galt med pagten, men det var der ved 
folket. Hvis Israel havde set udover symbolerne og frem til den 
kommende Messias og sat deres lid til ham, ville pagten ikke være 
blevet brudt. For at være rimelig, må vi erkende, at der trods alt 
var mange troende ned igennem Israels historie, hvorigennem 
pagtens hensigter blev opfyldt, og som havde loven i deres hjerter 
(Sl 37,31; Sl 40,9; Sl 119,11; Es 51,7).

Den nye pagt er en fornyelse af den gamle pagt, men i én be-
tydning er den faktisk helt ny. Jeremias’ løfte om en ”ny pagt“ be-
skriver ikke kun en fornyelse af pagten. Før landflygtigheden var 
betingelserne for pagten blevet brudt og fornyet igen og igen på 
grund af folkets gentagne frafald. Folket havde ikke været villige til 
at overholde deres del af pagten med Gud ( Jer 13,23).

Derfor lovede Gud at ”skabe nyt“ ( Jer 31,22). Denne nye pagt 
ville ikke være som den pagt, Gud havde ”sluttet med deres fædre“ 
( Jer 31,32). På grund af folkets troløshed blev de løfter, som Gud 
havde givet under den mosaiske pagt, aldrig opfyldt. Gennem 
den garanti, der er givet gennem Sønnen (Hebr 7,22), vil Gud nu 
opfylde sin pagts hensigt. Gud forandrede ikke sin lov og sæn-
kede ikke standarden. I stedet sendte han sin søn som garant for 
pagtens løfter (Hebr 7,22; Hebr 6,18-20). Derfor indeholder denne 
pagt ingen forbandelser. Den indeholder kun velsignelser, fordi 
Jesus opfyldte den fuldkomment, da han blev ”en forbandelse for 
vor skyld“ (Gal 3,13).

Læs 2 Tim 2,13. Tænk over, hvor trofaste vi selv er i vores forhold 
til andre mennesker sammenlignet med Guds trofasthed.
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 Hebr 8,1-6

Til eftertanke

15. FEBRUAR 2022

DEN NYE PAGT HAR EN BEDRE FORMIDLER

Hvorfor er Jesus en bedre formidler af pagten?

Det græske ord mesitēs (formidler, mellemmand) kommer fra mesos 
(midten) og betyder den, som går eller står i midten. Det var et tek-
nisk udtryk, som henviste til en person, som opfyldte en eller flere 
af følgende funktioner: (1) en dommer mellem to eller flere parter, 
(2) en forhandler eller mægler i forretningssager, (3) et vidne i den 
juridiske betydning af ordet, eller (4) en, som står som garant og 
dermed garanterer udførelsen og opfyldelsen af en aftale.

Hebræerbrevet understreger den fjerde betydning af ordet. Je-
sus opfattes ikke som formidler i den forstand, at han bilægger en 
uenighed mellem Faderen og menneskene eller som en fredsstif-
ter, der forener parterne i en uenighed eller som et vidne, der be-
kræfter eksistensen af en kontrakt eller dens opfyldelse. I stedet 
bruger Hebræerbrevet ordet for at forklare, at Jesus er garant eller 
sikkerhed for den nye pagt (Hebr 7,22). I Hebræerbrevet er ordet 
formidler det samme som garant. Han garanterer, at pagtens løf-
ter vil blive opfyldt.

Kristi død gør oprettelsen af den nye pagt mulig; for den til-
fredsstiller kravene i den første pagt med Israel, som var blevet 
brudt (Hebr 9,15-22). I den forstand er Jesus den garant, der påtog 
sig alle de juridiske krav i pagten, som var blevet brudt. I en anden 
forstand garanterer Jesu ophøjelse i himlen, at Guds løfter til men-
neskene vil blive opfyldt (Hebr 6,19-20). Jesus er garant for pagten, 
fordi han har vist, at Guds løfter er sande. Ved at oprejse Jesus fra 
de døde og lade ham tage sæde ved sin højre hånd har Faderen 
vist, at han vil oprejse os og bringe os til ham.

Jesus er en større formidler end Moses, for han gør tjeneste i 
den himmelske helligdom og har bragt sig selv som et fuldkom-
ment offer for os (Hebr 8,1-5; Hebr 10,5-10). Moses’ ansigt havde 
et genskin af glansen fra Guds herlighed (2 Mos 34,29-35), men 
Jesus er Guds herligheds glans (Hebr 1,3; Joh 1,14). Moses talte an-
sigt til ansigt med Gud (2 Mos 33,11), men Jesus er Guds ord perso-
nificeret (Hebr 4,12-13; Joh 1,1-3.14).

Kristus har opfyldt pagtens lydighedskrav. Hvilken rolle har  
lydighed i vores liv, og er det vigtigt at være lydig?

TIRSDAG
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 2 Mos 24,1-8 
Hebr 10,5-10

Til eftertanke

16. FEBRUAR 2022

DEN NYE PAGT HAR BEDRE LØFTER

Vi kan måske fristes til at tro, at den nye pagt har ”bedre løfter“ i 
den forstand, at den har større belønning end den gamle pagt: et 
himmelsk hjemland, evigt liv, osv. Sandheden er, at Gud tilbød den 
samme belønning til de troende i Det Gamle Testamente, som han 
tilbyder os (læs Hebr 11,10.13-16). I Hebr 8,6 betyder de ”bedre løf-
ter“ en anden slags løfter.

Pagten mellem Gud og Israel var en formel udveksling af løfter 
mellem Gud og Israel. Gud tog initiativet og befriede Israel fra 
Egypten og lovede at lede dem til Det Lovede Land.

Sammenlign de to tekster. Hvilke ligheder og forskelle er der 
mellem disse to løfter?

Pagten mellem Gud og Israel blev ratificeret med blod. Dette blod 
blev stænket både på og under alteret. Israels folk lovede, at de 
ville adlyde alt det, Herren havde befalet. 

”Betingelsen for evigt liv er den samme nu, som den altid har væ-
ret – akkurat den samme, som den var i Paradiset, før vores første 
forældre faldt – fuldkommen lydighed mod Guds lov, fuldkommen 
retfærdighed. Hvis det evige liv blev lovet os på nogen som helst 
anden betingelse, da ville hele universets lykke være i fare. Vejen 
ville være åben for, at synden, med al dens smerte og ulykke, 
kunne blive permanent“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 68).

Gud tilfredsstiller den nye pagts absolutte krav for os. Han gav sin 
egen søn. Jesus kom til jorden og levede et fuldkomment liv. Der-
ved blev pagtens løfter opfyldt i ham, og de tilbydes nu os ved tro 
på Jesus. Jesu lydighed garanterer pagtens løfter (Hebr 7,22). Gud 
kan derfor give ham pagtens velsignelser, som han giver videre til 
os. De, som er ”i Kristus“, vil få del i disse løfter sammen med ham. 
Som en del af disse løfter giver Gud os sin Hellige Ånd, så vi får 
kraft til at opfylde hans lov.

Kristus har opfyldt pagtens krav, derfor er der ingen tvivl om 
opfyldelsen af Guds løfter til os. Hvordan hjælper dette os til at 
forstå 2 Kor 1,20-22? Hvilket fantastisk håb finder vi her?

ONSDAG
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 Jer 31,33
Ez 36,26-27

 

Til eftertanke

17. FEBRUAR 2022

DEN NYE PAGT HAR LØST PROBLEMET MED HJERTET

Sammenlign løfterne om den nye pagt i de to tekster. Hvilken 
sammenhæng er der mellem dem?

Det første pagtsdokument blev skrevet af Gud på stentavler og 
blev lagt i Pagtens Ark som et vigtigt vidne om Guds pagt med sit 
folk (2 Mos 31,18; 5 Mos 10,1-4). Men dokumenter, der er skrevet 
på sten, kan brydes, og bogruller kan, som Jeremias havde erfaret, 
skæres i stykker og brændes ( Jer 36,23).

Men i den nye pagt vil Gud skrive sin lov i folkets hjerter. Hjertet 
henviser til sindet, organet for hukommelse og forståelse ( Jer 3,15; 
5 Mos 29,4), og især stedet, hvor bevidste beslutninger tages ( Jer 
3,10; Jer 29,13).

Dette løfte sikrede ikke bare adgang til kundskab om loven for 
alle. Det var endnu vigtigere, at det skulle frembringe en foran-
dring i folkets hjerte. Israels problem var, at deres synd var ”opteg-
net med en jerngriffel, ridset med en diamant på deres hjerters 
tavle“ ( Jer 17,1). De havde et forstokket hjerte ( Jer 13,10; Jer 23,17). 
Derfor var det umuligt for dem at handle godt ( Jer 13,23).

Jeremias forkyndte ikke en forandring af loven, for Israels pro-
blem var ikke loven, men hjertet. Gud ønskede Israels trofasthed 
som en taknemlig respons på det, han havde gjort for dem. Derfor 
gav han dem De Ti Bud med en historisk indledning, som udtrykte 
hans kærlighed og omsorg for dem (2 Mos 20,1-2). Gud ønskede, at 
Israel skulle adlyde hans love som en anerkendelse af, at han øn-
skede det bedste for dem. Det var en sandhed, som blev åbenba-
ret i deres store befrielse fra Egypten. Deres lydighed skulle være 
et udtryk for taknemlighed, en tilkendegivelse af virkeligheden af 
deres forhold til Gud.

Det samme er tilfældet for os. Jesus åbenbarede sin kærlighed 
og viste sin omsorg, da han døde for os. Det er indledningen til 
den nye pagt (Luk 22,20). Sand lydighed kommer fra hjertet som 
et udtryk for kærlighed (Matt 22,34-40). Denne kærlighed er ken-
detegnet på Helligåndens tilstedeværelse i den troendes liv. Gud 
udøser sin kærlighed på os gennem sin Ånd (Rom 5,5), som viser 
sig i kærlighed (Gal 5,22).

Hvis det gamle Israel kunne elske Gud uden at kende til Kristi 
død, hvor meget lettere er det da ikke for os at elske ham, når vi 
ser tilbage på det, der skete på korset? 

TORSDAG
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18. FEBRUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Hvis vores hjerter er forvandlet i Guds billede, og den guddom-
melige kærlighed er indpodet i sjælen, vil Guds lov så ikke ses i det 
praktiske liv? Når kærlighedsprincippet er indpodet i hjertet, og 
mennesket er blevet forvandlet efter hans billede, han som skabte 
mennesket, så er den nye pagts løfte indfriet: ‘Jeg lægger mine 
love i deres hjerte og skriver dem i deres indre’ (Hebr 10,16). Og 
hvis loven er skrevet i hjertet, vil den da ikke forme livet? Lydighed 
– troskab og tjeneste i kærlighed – er det sande kendetegn på di-
scipelskab. Sådan siger skriften: ‘For dette er kærligheden til Gud: 
at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.’ ‘Den, der siger: 
‘Jeg kender ham,’ men ikke holder hans bud, er en løgner, og sand-
heden er ikke i ham’ (1 Joh 5,3; 2,4). I stedet for at fritage menne-
sket for lydighed, er det troen, og troen alene, der skaffer os andel 
i Kristi nåde, og som sætter os i stand til at vise lydighed … 

Jo tættere vi kommer på Jesus, jo mere vil vi se vores egne mang-
ler, fordi vi ser klarere, og vores egne ufuldkommenheder vil stå i 
stærk kontrast til hans fuldkomne natur. Dette er et bevis på, at  
Satans bedrag har mistet sin magt, og at Guds ånds levendegø-
rende indflydelse har vækket dig til live. Ingen dybtfølt kærlighed til 
Jesus kan bo i det hjerte, som ikke har indset sin egen syndighed. 
Den sjæl, som er forandret ved Kristi nåde, vil beundre hans gud-
dommelige karakter, men hvis vi ikke ser vores egen forkrøblede 
moral, er det et utvivlsomt bevis på, at vi ikke har set Kristi skønhed 
og herlighed“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 66-67; 71-72).

1. ”Jo tættere vi kommer på Jesus, jo mere vil vi se vores egne 
mangler ...“ Overvej dette citat.

2. Hvordan har du det, når du opdager dine egne fejl? Bringer 
det dig nærmere Gud, eller mister du modet til at fortsætte 
som kristen?

3. Tænk grundigere over tanken om, at loven bliver skrevet i 
vores hjerter. Hvad betyder det for vores åndelige liv som 
kristne?

4. Kan det være lovtrældom at holde sabbatten? Hvis det kan, 
hvad gør det til lovtrældom, og hvordan kan vi undgå det?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 19. FEBRUAR 2022



1
”For ved ét eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, 
til målet“ (Hebr 10,14).

Tanken om, at en mand, der var fundet skyldig og henrettet på 
et kors, skulle tilbedes som Gud, var frastødende for datidens 
mennesker. Henvisningerne til kors i romersk litteratur viser deres 
afsky for tanken. For jøderne sagde loven, at en, der var hængt på 
et træ, var en Guds forbandelse (5 Mos 21,23).

Derfor var de første motiver, man finder i kristne malerier i ka-
takomberne, påfuglen (som skulle symbolisere udødelighed), 
duen, idrætsmandens sejrspalme og fisken. Senere kom der andre 
temaer: Noas ark, Abrahams ofring af bukken i stedet for Isak, Da-
niel i løvekulen, Jonas, som spyttes ud af fiskens mund, en hyrde, 
som bærer et lam, eller billeder af mirakler som fx helbredelsen 
af den lamme og opvækkelsen af Lazarus. Dette var symboler 
på frelse, sejr og omsorg. Men korset gav indtryk af en form for 
nederlag og skam. Men det var korset, der blev kristendommens 
kendemærke. Faktisk kaldte Paulus ganske enkelt evangeliet for 
”ordet om korset“ (1 Kor 1,18).

I denne uge skal vi se på korset i Hebræerbrevet.

· Hebr 9,15
· 1 Mos 15,6-21
· Jer 34,8-22
· Ef 3,14-19
· Hebr 7,27
· Hebr 10,10
· Hebr 9,22-28
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Jesus, det fuldkomne  
offer

TIL SABBATTEN | 26. FEBRUAR 20229
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SØNDAG

 

 1 Mos 15,6-21
Jer 34,8-22

Til eftertanke

20. FEBRUAR 2022

HVORFOR VAR OFRINGER NØDVENDIGE?

Hebr 9,15 forklarer, at Jesu død som et offer har til hensigt at 
skaffe ”forløsning fra overtrædelserne under den første pagt“, så 
Guds folk ”kan få den evige arv“.

I Mellemøsten i oldtiden var en pagt mellem to personer eller 
to nationer en alvorlig sag. Det forudsatte en udveksling af løfter 
under ed. Det indebar den opfattelse, at guderne ville straffe dem, 
der brød eden. Ofte blev disse pagter ratificeret ved ofringen af et 
dyr.

Da Gud fx indgik en pagt med Abraham, indeholdt den en ce-
remoni, hvor dyr blev skåret i to (1 Mos 15,6-21). Pagtens parter 
ville gå mellem dyrekroppene som en anerkendelse af, at disse 
dyr repræsenterede den parts skæbne, som brød pagten. Det 
er sigende, at kun Gud gik mellem dyrene for at kommunikere til 
Abraham, at han ikke ville bryde sit løfte.

Sammenlign teksterne. Hvad fortæller de om pagten?

Pagten med Gud gav israelitterne adgang til Det Lovede Land. 
Den var deres arv. For at blive i pagten skulle de følge et regelsæt, 
og de skulle stænke blod på alteret. Denne stænkning angav den 
skæbne, som den, der brød pagten, ville lide. Derfor siger Hebræ-
erbrevet, at ”der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes 
blod“ (Hebr 9,22).

Da Israel brød pagten, stod Gud over for et smertefuldt di-
lemma. Pagten krævede dødsstraf for overtræderen, men Gud 
elskede sit folk. Men hvis Gud bare kiggede den anden vej eller 
nægtede at straffe overtræderne, ville hans bud aldrig kunne 
håndhæves, og denne verden ville ende i kaos.

Men Guds søn tilbød sig selv som stedfortræder. Han døde i 
vores sted, så vi ”kan få den evige arv“ (Hebr 9,15.26). Han ville op-
retholde lovens hellighed og samtidig frelse dem, der brød loven. 
Og det kunne han kun gøre gennem korset.

Hvad fortæller dagens afsnit om lovens betydning for evange- 
liets budskab?
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 Ef 3,14-19

21. FEBRUAR 2022

FORSKELLIGE SLAGS OFRE

Jesu død skaffede tilgivelse eller forløsning for vores synder. Men 
forløsningen af vores synder involverer meget mere end annulle-
ringen af straffen for vores overtrædelser. Det indbefatter andre 
elementer, der er ligeså vigtige. Derfor havde det israelitiske of-
fersystem fem forskellige slags ofre. De var alle nødvendige for at 
udtrykke, hvor meget Kristi kors betyder.

Hvad bad Paulus om på vegne af de troende?

Brændofferet krævede, at hele dyret blev brændt på alteret (3 Mos 
1). Det repræsenterede Jesus, hvis liv blev ofret for os. Forsoning 
krævede Jesu fuldstændige overgivelse til os. Selv om han var lige 
med Gud, gav han ”afkald på det, tog en tjeners skikkelse på“ (Fil 
2,5-8).

Afgrødeofferet var en taknemmelighedsgave for Guds omsorg og 
opretholdelse af sit folk (3 Mos 2). Det repræsenterede også Jesus, 
”livets brød“ ( Joh 6,35.48), gennem hvem Gud giver os evigt liv.

Måltidsofferet eller takofferet indebar et fælles måltid med venner 
og familie for at fejre, at Gud på alle måder sørgede for deres triv-
sel (3 Mos 3 og 7). Det repræsenterede Kristus, hvis offer gav os 
fred (Es 53,5; Rom 5,1; Ef 2,14 – derfor kaldes dette offer også af 
og til for ”fredsofferet“). Det understreger også, at vi må tage del i 
Jesu offer ved at spise hans kød og drikke hans blod ( Joh 6,51-56).

Syndofferet (3 Mos 4,1-5.13) gav soning for synd. Dette offer under-
stregede dyreblodets rolle – blodet, der repræsenterede livet – i 
soning fra synd (3 Mos 17,11) og viste frem mod Jesus’ blod, der 
frelser os fra vores synd (Matt 26,28; Rom 3,25; Hebr 9,14).

Skyldofferet eller sonofferet (3 Mos 5,14-6,7) gav tilgivelse i tilfælde, 
hvor soning eller genoprettelse var mulig. Det fortæller os, at Guds 
tilgivelse ikke befrier os fra ansvar til at sørge for genoprettelse eller 
erstatning til dem, vi har syndet imod, hvis det er muligt. 

Helligdommens ofringer lærer os, at frelsens erfaring er mere end 
kun at tage imod Jesus som vores stedfortræder. Vi har også brug 
for at ”få næring“ fra ham, dele det, han giver os med andre, og 
sørge for erstatning til dem, vi har forsyndet os imod.
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Hebr 7,27; 10,10

Til eftertanke

22. FEBRUAR 2022

JESU FULDKOMNE OFFER

Hvordan beskrives Jesu offer i disse vers?

De levitiske præster var ”flere efter hinanden, fordi døden hindrede 
dem i at fortsætte“ (Hebr 7,23). De beskrives på denne måde som 
en modsætning til Jesus, der er til for evigt og har et uforgængeligt 
præstedømme (Hebr 7,24-25). Levitiske præster frembar ”hver 
dag“ (Hebr 7,27) og ”hvert år“ (Hebr 9,25) gaver og ofre, ”som, hvad 
samvittigheden angår, ikke kan føre den, som dyrker Gud, til målet“ 
(Hebr 9,9; Hebr 10,1-4).

Men Jesus ofrede sig selv ”én gang for alle“. Han er ”ét eneste 
offer“ (Hebr 10,10.12-14), som renser vores samvittighed (Hebr 
9,14; Hebr 10,1-10) og udsletter synden (Hebr 9,26). Jesu offer er 
langt bedre end dyreofrene, for Jesus var Guds søn (Hebr 7,26-28), 
”som for evigt er nået til målet“ (Hebr 10,5-10).

Beskrivelsen af, at Jesu offer skete ”én gang for alle“ har flere 
vigtige betydninger.

For det første er Jesu offer fuldkomment effektivt og kan aldrig 
overgås. De levitiske præsters ofre blev gentaget, fordi de ikke var 
effektive. ”Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære 
ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, efter-
som de én gang er blevet renset?“ (Hebr 10,2).

For det andet fandt alle Det Gamle Testamentes forskellige 
ofringer deres opfyldelse på korset. Jesus renser os altså ikke kun 
for synd (Hebr 9,14); han helliger os også (Hebr 10,10-14) ved at 
”udslette synden i vores liv“ (Hebr 9,26). Inden præsterne kunne 
nærme sig Gud i helligdommen og gøre tjeneste på vegne af deres 
medmennesker, skulle de renses og helliges (3 Mos 8 og 9). Jesu 
offer renser og helliger os (Hebr 10,10-14), så vi med frimodighed 
kan komme frem for Gud (Hebr 10,19-23) og tjene ham som et 
”kongeligt præsteskab“ (Hebr 9,14; 1 Pet 2,9).

Til sidst giver Jesu offer os næring for vores åndelige liv. Det 
giver os et eksempel, som vi skal studere og følge. Hebræerbrevet 
inviterer os til at se hen til Jesus og især overveje, hvad han gjorde 
på korset, og følge hans ledelse (Hebr 12,1-4; Hebr 13,12-13).

Korset er grundlaget for alt det, Gud giver os. Det giver renselse 
fra synd, helliger os til at tjene og giver os næring til at vokse. 
Hvordan kan vi bedre erfare, hvad vi er blevet givet i Jesus?

TIRSDAG
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 Hebr 9,22-28

 

Til eftertanke

23. FEBRUAR 2022

KORSET OG TILGIVELSENS PRIS

Hvad siger dette afsnit om Jesu tjeneste i den himmelske  
helligdom?

Tanken om, at den himmelske helligdom har brug for renselse, 
giver mening i lyset af den gammeltestamentlige helligdomstje-
neste. Helligdommen er et symbol på Guds herredømme (1 Sam 
4,4; 2 Sam 6,2), og den måde, folkets synd behandles, påvirker den 
offentlige opfattelse af hans retfærdighed (Sl 97,2). Som hersker er 
Gud sit folks dommer, og han forventes at være retfærdig, skaffe 
den uskyldige ret og dømme den skyldige. Når Gud tilgiver synde-
ren, bærer han et juridisk ansvar. Helligdommen, som repræsen-
terer Guds karakter og gerning, er blevet besmittet. Det forklarer, 
hvorfor Gud bærer vores synder, når han tilgiver (2 Mos 34,7; 4 
Mos 14,17-19 – det originale hebraiske udsagnsord brugt i disse 
vers for ”tilgive“ (nasa’ ) betyder ”at bære“.

Offersystemet i den israelitiske helligdom illustrerer denne 
pointe. Når en person søgte tilgivelse, bragte han et dyr som offer 
på sine vegne, bekendte sin synd over det og slagtede det. Dyrets 
blod blev smurt på altrets horn eller stænket foran forhænget i 
templets første afdeling. På den måde blev synden symbolsk over-
ført til helligdommen. Gud påtog sig ansvaret for sit folks synd og 
bar den selv.

I dette system skete renselse fra eller soning for synd i to faser. 
I løbet af året bragte angrende syndere ofre til helligdommen, 
som rensede dem fra deres synd, men overførte den til helligdom-
men, til Gud selv. Ved årets afslutning, på forsoningsdagen, som 
var dommens dag, rensede Gud helligdommen, fjernede sit juridi-
ske ansvar ved at overføre synden fra helligdommen til syndebuk-
ken, Azazel, som repræsenterede Satan (3 Mos 16,15-22).

De to afdelinger i den jordiske helligdom var et billede af den 
himmelske helligdom (2 Mos 25,9; Hebr 8,5). Systemet gjorde det 
muligt for Gud at vise barmhjertighed og retfærdighed på samme 
tid. Mennesker, som bekendte deres synder i løbet af året, viste 
deres trofasthed mod Gud ved at holde en højtidelig hvile og  
”spæge“ sig på forsoningsdagen (3 Mos 16,29-31). De, som ikke  
viste troskab, ville blive ”udryddet“ (3 Mos 23,27-32).

Tænk over, hvad du ville møde, hvis du skulle bære den retfær-
dige straf for dine synder. Hvordan hjælper det dig til at forstå, 
hvad Kristus har gjort for dig?

ONSDAG
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 Rom 3,21-26
 Rom 1,16-17

Rom 5,8

 

Til eftertanke

24. FEBRUAR 2022

DOM OG GUDS KARAKTER

Ved korset har vi forløsning til ”syndernes forladelse“.  
Hvad fortæller dette om Gud?

Jesu død på korset danner grundlag for hans tjeneste som præst i 
himlens helligdom. Han vandt retten til at tilgive, da han bar syn-
den på korset (1 Pet 2,24; ApG 2,38; 5,31). Han oprettede en ny 
pagt, som ved Helligånden skriver Guds lov i de troendes hjerter 
(Hebr 8,10-12; Ez 36,25-27). 

Jesu tjeneste i den himmelske helligdom handler om bøn og om 
dom. I Det Hellige tager Jesus sig af vores bønner, illustreret ved 
røgelsesalteret. Han sørger for sit folks daglige behov, illustreret 
ved skuebrødene. Og lysestagen illustrerer Helligånden, som oply-
ser os om Guds kærlighed og nåde.

Den anden del af Jesu tjeneste handler om dommen før gen-
komsten. Den var endnu fremtid for Hebræerbrevets læsere (Hebr 
2,1-4; 6,2; 9,27-28; 10,25). Dommen begynder med Guds folk og 
beskrives i Dan 7,9-27; Matt 22,1-14; Åb 14,7. Hensigten er at vise, 
at Gud er retfærdig, når han tilgiver sit folk. Optegnelserne over 
deres liv vil være åbne for universet, så alle kan se, hvad der skete 
i deres hjerter, hvordan de tog imod Jesus som deres frelser og fik 
Helligånden i deres liv.

Ellen White skriver: ”Et menneske kan ikke selv modstå disse 
anklager. I klæder plettet af synd står han for Gud og bekender sin 
skyld. Men som vores talsmand appellerer Jesus virkningsfuldt som 
forsvarer for alle, der ved anger og tro har overgivet deres sjæl til 
ham. Han forsvarer deres sag og sejrer over deres anklager ved 
hjælp af Golgatas mægtige argument. Hans fuldkomne lydighed 
mod Guds lov, lige til døden på korset, har givet ham al magt i him-
mel og på jord, og han gør krav på barmhjertighed og forsoning fra 
Faderen for det skyldige menneske … Vi bør indse vores syndige 
tilstand, men vi skal stole på Kristus som vores retfærdighed, vores 
helligelse og vores forsoning. Vi kan ikke afvise Satans anklager 
imod os. Kun Kristus evner at fremføre en virkningsfuld appel på 
vores vegne. Han er i stand til at gøre anklageren tavs med argu-
menter, som ikke bygger på vores fortjeneste, men på hans egne“ 
(Ellen White, Testimonies for the Church, 5. bd., s. 471-472; Vejledning 
for Menigheden, 2. bd., s. 146).

Hvorfor kan korset og Jesu tjeneste på vores vegne få os til at se 
frem til dommen med frimodighed, men også med ydmyghed og 
anger?

TORSDAG
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25. FEBRUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Jesu Liv, ”Golgata“ og ”Korset i centrum“, s. 653-675. 

Professor Jiri Moskala har forklaret tanken med denne dom før 
Jesu genkomst. Gud ”vil ikke udstille mine synder som i et butiks-
vindue. Han vil i stedet først af alt pege på sin fantastiske forvand-
lende og mægtige nåde, og over for hele universet vil han som Det 
Sande Vidne til hele mit liv forklare den holdning, jeg har haft til 
Gud, og mine indre motiver, mine tanker, mine gerninger og min 
retning i livet. Han vil vise det hele. Jesus vil aflægge vidnesbyrd 
om, at jeg gjorde mange fejl, at jeg overtrådte hans hellige lov, 
men også, at jeg angrede, bad om tilgivelse og blev forvandlet ved 
hans nåde. Han vil erklære: ’Mit blod er nok for synderen Moskala, 
hans retning i livet er mig, hans holdning over for mig og andre 
mennesker er varm og uselvisk, han er til at stole på, han er min 
gode og trofaste tjener’“ ( Jiri Moskala, “Toward a Biblical Theology 
of God’s Judgment: A Celebration of the Cross in Seven Phases of 
Divine Universal Judgment“, Journal of the Adventist Theological  
Society 15 (Spring 2004): s. 155).

”Både de frelste og de ikke faldne væsener vil i Kristi kors finde 
deres videnskab og sang. Den herlighed, der lyser fra Kristi åsyn, 
er herligheden fra selvopofrende kærlighed. I lyset af, hvad der 
skete på Golgata, vil man se, at den selvfornægtende kærlighed, 
næstekærligheden og kærligheden til Gud er livets lov for jorden 
og Himmelen. Den kærlighed, som ikke ‘søger ikke sit eget’, og som 
har sit udspring i Guds hjerte. I Jesus, som var sagtmodig og yd-
myg, åbenbaredes Hans væsen, som bor i det lys, intet menneske 
kan nærme sig“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 12-13).

1. Mennesker har altid haft en tendens til at bringe forskellige 
former for ofre til Gud som byttehandel for tilgivelse eller 
frelse. Hvordan betragter vi heroiske bodshandlinger (fx pil-
grimsrejser) eller selvopofrende gerninger i lyset af Jesu offer 
og Skriftens forsikring om, at korset har gjort en ende på alle 
ofringer (Dan 9,27; Hebr 10,18)?

2. Hvilken rolle spiller opofrelse i den troendes liv? Hvad mente 
Jesus, da han sagde, at vi skal tage vores kors op og følge ham 
(Matt 16,24)? Eller hvad mente Paulus, da han sagde, at vi 
skulle bringe vores legemer som ”et levende og helligt offer, 
der er Gud til behag“ (Rom 12,1)? Hvilken forbindelse er der 
mellem Jesus’ og Paulus’ formaninger? Se også Hebr 13,15-16?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hæn-
der 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).

Da disciplene vendte tilbage fra Oliebjerget efter Jesu himmelfart, 
var de fyldt med glæde og triumf. Deres mester og ven var steget 
op til himlen til en stilling med magt over verden og havde invite-
ret dem til at træde frem for Gud i hans navn med fuldkommen 
tillid til, at Gud ville høre og besvare deres bønner ( Joh 14,13-14). 
Selv om de fortsatte i verden og blev angrebet af det ondes mag-
ter, var deres håb stærkt. De vidste, at Jesus var faret op til himlen 
for at gøre en plads rede for dem (Joh 14,1-3). De vidste, at Jesus 
var banebryderen for deres frelse, og at han med sit blod havde 
åbnet en vej til det himmelske hjemland.

Jesu himmelfart er vigtig for Hebræerbrevets teologi. Den mar-
kerer begyndelsen på Jesu herredømme og begyndelsen på hans 
præstetjeneste til gavn for os. Og endnu vigtigere er det, at Jesu 
himmelfart markerer indvielsen af den nye pagt, som tilvejebrin-
ger midlet, hvorigennem vi frimodigt gennem tro kan komme frem 
for Gud. Vi har nu det privilegium, at vi i Jesus kan træde frem for 
Gud med frimodighed og i tillid til den fortjeneste, han har vundet 
ved sin retfærdighed.

· Hebr 9,24
· 2 Mos 19,3-4
· Hebr 12,18-21
· 3 Mos 16,1-2
· Hebr 10,19-22
· Kol 3,1
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SØNDAG

 Hebr 9,24

 

Til eftertanke

27. FEBRUAR 2022

JESUS HOS FADEREN

Hvilken hensigt var der ifølge dette vers med, at Jesus steg op  
til himlen?

Gud havde instrueret Israel om, at deres mænd tre gange hvert 
år skulle drage op til Jerusalem for at ”fejre fest for mig“ med et 
offer. Disse fester var påske (de usyrede brøds fest), ugefesten 
(pinse) og løvhyttefesten (2 Mos 23,14-17; 5 Mos 16,16). Påsken fej-
rede Israels befrielse fra Egypten. Pinsen fejrede kornhøsten, og 
i Det Nye Testamente blev den sammenkædet med lovgivningen 
på Sinaj. Løvhyttefesten fejrede Guds omsorg for Israel gennem 
ørkenvandringen. Ifølge Det Nye Testamente har alle de gammel-
testamentlige fester også profetisk betydning.

Hebr 9,24 beskriver Jesu opstigning, hvor han trådte frem for 
Faderens ansigt. Han kom til den himmelske helligdom, ”den vir-
kelige“ helligdom, for at ”træde frem for“ Gud med et bedre offer 
(Hebr 9,23-24), nemlig sit eget blod.

Jesus opfyldte Det Gamle Testamentes pilgrimsfesters profeti-
ske betydning med stor nøjagtighed. Han døde på forberedelses-
dagen til påsken, i den niende time, i det øjeblik, hvor påskelammet 
blev ofret ( Joh 19,14; Matt 27,45-50). Jesus opstod den tredje dag 
og for op til himlen for at modtage forsikringen om, at hans offer 
var godtaget ( Joh 20,17; 1 Kor 15,20), netop som præsten skulle til 
at svinge neget af modent korn som førstegrødeoffer (3 Mos 23,10-
12). 40 dage senere fór han op til himlen for at tage sæde ved Guds 
højre hånd og på pinsedagen indvie den nye pagt (ApG 1-2).

Hensigten med festrejserne i det gamle Israel var at ”at se 
Guds ansigt“ (Sl 42,3). Israelitterne skulle opleve Guds velbehag 
(Sl 17,15). Det tilsvarende hebraiske udtryk ”at søge Guds ansigt“ 
betyder at bede Gud om hjælp (2 Krøn 7,14; Sl 27,8; Sl 105,4). I He-
bræerbrevet bliver Jesus ved sin himmelfart vores repræsentant 
for Guds ansigt. Jesus fór op til Gud med et fuldkomment offer. 
Jesus fór også op til himlen som en forløber for os for Guds ansigt 
(Hebr 6,19-20). Han har virkeliggjort løftet for de troende, som er 
på rejse: ”de søger et fædreland“, længes efter ”et bedre fædre-
land“ og ser frem til ”byen med de faste grundvolde, hvis bygme-
ster og skaber er Gud“ (Hebr 11,10.13-16).

Hvorfor kan det give os frelsesvished, at Jesus ikke alene døde 
på korset for os, men også gør tjeneste til gavn for os i himlen?
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MANDAG

 Hebr 12,18-21

 

Til eftertanke

28. FEBRUAR 2022

GUDS INDBYDELSE

Hvordan var Israels oplevelse ved Sinaj bjerg?

Da Gud kaldte Israel ud af Egypten, var det hans plan at skabe et 
personligt, nært forhold til dem. Han sagde: ”I har selv set, hvad 
jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og 
bragte jer herhen til mig“ (2 Mos 19,3-4).

Gennem Moses gav Gud de nødvendige instrukser for at for-
berede folket til at møde ham. Folket skulle først hellige sig (2 Mos 
19,10-15). De, som gik hen til foden af bjerget uden forberedelser, 
ville dø. Men efter to dages forberedelse, ”når vædderhornets 
lange tone lyder,“ måtte man ”gå op på bjerget“ (2 Mos 19,13). Gud 
ønskede, at de skulle have den samme oplevelse, som Moses og 
folkets ledere skulle have, når de gik op på bjerget og ”skuede Gud 
og spiste og drak“ (2 Mos 24,9-11). Senere gik det op for folket, at 
de havde set Guds herlighed, og at Gud kan tale med mennesker, 
”og at de alligevel bevarer livet“ (5 Mos 5,24). Men da øjeblikket 
kom, manglede de tro. Moses forklarede mange år senere: ”I var 
bange for ilden og gik ikke med op på bjerget“ (5 Mos 5,5). I stedet 
bad de Moses om at være deres mellemmand (5 Mos 5,25-27; 2 
Mos 20,18-21).

Guds manifestation af sin hellighed på Sinaj bjerg skete, for at 
folket skulle lære at ”frygte“ eller respektere ham. ”Herrens frygt“ 
fører til liv, kundskab, visdom og ære (5 Mos 4,10; Sl 111,10; Ordsp 
1,7; Ordsp 9,10; Ordsp 10,27), og også til at forstå, at han er barm-
hjertig og nådig (2 Mos 34,4-8). Da Gud ønskede, at Israel skulle 
komme til ham, blev folket bange og krævede, at Moses skulle 
være deres mellemmand. Hebræerbrevets beskrivelse af begiven-
heden på Sinaj følger stort set Moses’ beskrivelse af deres mangel 
på tro og deres afgudsdyrkelse i forbindelse med guldkalven, og 
hvordan han var bange for at møde Gud på grund af deres synd (5 
Mos 9,19). Det var ikke Guds plan, at folket skulle reagere på den 
måde. Men det var resultatet af deres troløshed.

Hvorfor behøver vi ikke være bange for at nærme os Gud? 
Hvilke betingelser er der, for at vi kan komme nær til ham?
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 3 Mos 16,1-2
3 Mos 10,1-3

Til eftertanke

1. MARTS 2022

BEHOVET FOR ET FORHÆNG

Forhæng havde en dobbelt funktion. Ordet katepetasma, som 
Hebræerbrevet bruger om forhæng, kunne henvise til forhænget 
for portåbningen til forgården (2 Mos 38,18), til forhænget ved ind-
gangen til teltet (2 Mos 36,37) eller det indre forhæng, som adskilte 
det Hellige fra det Allerhelligste (2 Mos 26,31-35) Disse tre forhæng 
var både indgange og grænser, som kun nogle få mennesker kunne 
krydse.

Hvilken advarsel indeholder disse tekster?

Forhænget var en beskyttelse for præsterne, når de gjorde tjeneste 
for en hellig Gud. Efter folkets synd med guldkalven sagde Gud til 
Moses, at han ikke ville gå med dem på vejen til Det Lovede Land, 
for så kunne han komme til at tilintetgøre dem undervejs, fordi de 
var ”et stivnakket folk“ (2 Mos 33,3). Moses flyttede derfor Åbenba-
ringsteltet udenfor lejren i god afstand fra folket (2 Mos 33,7). Men 
efter at Moses var gået i forbøn for dem, gik Gud med til at gå med 
dem og være midt iblandt dem (2 Mos 33,12-20). Men han opstillede 
en række forordninger for at beskytte folket, når han boede iblandt 
dem.

For eksempel slog Israel lejr efter nøjagtige retningslinjer, som 
skabte en åben plads i midten, hvor tabernaklet skulle rejses. I 
tillæg skulle levitterne slå lejr omkring tabernaklet for at beskytte 
helligdommen og dens inventar mod indtrængende uindviede (4 
Mos 1,51; 4 Mos 3,10). De var faktisk en slags menneskeligt for-
hæng, som beskyttede Israels folk: ”Men levitterne skal lejre sig 
rundt om Vidnesbyrdets bolig, så israelitternes menighed ikke 
rammes af vrede, og levitterne skal vogte Vidnesbyrdets bolig“ (4 
Mos 1,53).

Som vores ypperstepræst har Jesus også været et forhæng for 
os. Gennem sin inkarnation opslog Gud sit telt midt iblandt os og 
gjorde det muligt for os at se hans herlighed ( Joh 1,14-18). Han 
gjorde det muligt for en hellig Gud at bo midt blandt et ufuldkom-
ment folk.

Tænk over, hvad det indebar for Gud, skaberen af universet, at bo 
blandt sit folk, som på det tidspunkt var en nation af undvegne 
slaver. Hvad siger det om, hvor tæt på os Gud kan være?

TIRSDAG
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 Hebr 10,19-22

 

Til eftertanke

2. MARTS 2022

EN NY OG LEVENDE VEJ GENNEM FORHÆNGET

Hvilken invitation har vi i disse vers?

Hebræerbrevet hævder, at Jesus er gået ind i den himmelske 
helligdom og inviterer os til at følge efter. Denne tanke stemmer 
med en forestilling, vi tidligere så, nemlig at Jesus er ”banebryder“ 
eller ”forløber“ for de troende (Hebr 2,10; 6,19-20; 12,2). Den ”nye, 
levende vej“ er den nye pagt, som Jesus indviede med sit offer og 
sin himmelfart. Udtrykket ”ny og levende“ står i modsætning til 
beskrivelsen af den gamle pagt som ”forældet“ og ”gammel“ (Hebr 
8,13. Det er den nye pagt, som har skaffet tilgivelse for synd og 
skrevet loven i vores hjerter, og som gør det muligt for os at træde 
frem for Gud med frimodighed, ikke på grund af os selv eller no-
get, vi har gjort, men kun på grund af, hvad Jesus har gjort for os 
ved at opfylde alle pagtens krav.

Hebræerbrevet siger, at indvielsen af den gamle pagt indebar 
indvielse af helligdommen og præsterne (Hebr 9,18-21; 2 Mos 40;  
3 Mos 8-9). Hensigten med pagten var at skabe et nært forhold 
mellem Gud og hans folk (2 Mos 19,4-6). Da Israel accepterede 
dette forhold, befalede Gud med det samme, at der skulle opføres 
en helligdom, så Gud kunne bo midt iblandt dem. Indvielsen af 
helligdommen og Guds nærværelse midt iblandt sit folk var det 
øjeblik, hvor pagten mellem Gud og Israel blev fuldbyrdet.

Det samme er tilfældet med den nye pagt. Den nye pagt kræver 
også indvielsen af Jesu præstegerning for os (Hebr 5,1-10; 7,1-8,13).

Jesu opstigning til Gud indviede en ny tidsalder for Guds folk. 
Zakarias 3 omtaler, at Satan var til stede hos Gud for at anklage 
Guds folk, som var repræsenteret af ypperstepræsten Josva. 
Denne anklager er den samme, som satte spørgsmålstegn ved 
Jobs trofasthed mod Gud ( Job 1-2). Men med Jesu offer er Satan 
blevet udvist fra himlen (Åb 12,7-12; sml. Joh 12,31; Joh 16,11). Nu 
er det Jesus, der går i forbøn for os, og gennem sit offer og sin tro-
fasthed gør han krav på frelse for os.

Hvilke anklager kunne Satan fremsætte mod dig over for Gud, 
hvis han fik lov til det? Hvor meget var han nødt til at lyve, selv 
om han er en løgner, for at finde noget at fordømme dig for? 
Hvad er dit eneste håb?

ONSDAG
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 Hebr 12,22-24

 

Til eftertanke

3. MARTS 2022

DE SKAL SE HANS ANSIGT

I hvilken forstand er vi ankommet til det himmelske Jerusalem 
og er i Guds nærværelse?

Det påstås, at de troende ”er kommet“ til Zions bjerg, det him-
melske Jerusalem, ved tro. I den forstand tager deres erfaringer 
forskud på fremtiden. Det himmelske Jerusalem tilhører gruppen 
af det, ”der håbes på“, det, ”der ikke ses“, men som alligevel er os 
sikret gennem tro (Hebr 11,1).

Dette er sandt, men ikke hele meningen i Hebr 12,22-24. Vi er 
også kommet til Zions bjerg, i Guds nærværelse, gennem vores 
repræsentant Jesus (Ef 2,5-6; Kol 3,1). Jesu himmelfart er ikke et 
spørgsmål om tro, men et faktum. Det er denne historiske side af 
Jesu himmelfart, som giver overbevisende styrke til Hebræerbre-
vets formaning om at holde fast ved vores bekendelse (Hebr 4,14; 
Hebr 10,23). Paulus siger: ”Da vi nu har en stor ypperstepræst, 
som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os 
holde fast ved den bekendelse … Lad os altså med frimodighed 
træde frem for nådens trone“ (Hebr 4,14.16).

Vi er altså allerede ankommet gennem vores repræsentant 
og bør handle derefter. Gennem ham har vi ”smagt den himmel-
ske gave … og smagt Guds gode ord og den kommende verdens 
kræfter“ (Hebr 6,4-5). Dette, at Jesu himmelfart og tjeneste i den 
himmelske helligdom er virkelig, er som ”et anker for sjælen“ (Hebr 
6,19). Det er garantien for, at løftet ikke er tomt, men tillid værdigt 
(Hebr 7,22). For os har troen et historisk anker.

Guds hensigt vil ikke kun blive opfyldt i Jesus, men også i os. Vi 
har sagt, at Jesu himmelfart opfyldte typologien i Israels to første 
årlige festrejser, påsken og pinsen. Ifølge Hebræerbrevet og Jo-
hannes’ Åbenbaring er den sidste af festrejserne, løvhyttefesten, 
endnu ikke opfyldt. Den skal vi fejre sammen med Jesus, når vi er i 
”byen … hvis bygmester og skaber er Gud“, i vores himmelske fæd-
reland (Hebr 11,10.13-16). Vi skal ikke bygge løvhytter, men Guds 
bolig vil komme ned fra himlen, og vi skal bo sammen med ham i 
al evighed (Åb 7,15-17; Åb 21,1-4; Åb 22,1-5; 4 Mos 6,24-26).

Hvordan kan vi lære at gøre løftet om evigt liv til en virkelighed 
for os nu, midt i en verden, som er fuld af lidelse og nød? Hvilket 
svar kan du give dem, der siger, at sådanne løfter kun er op-
spind for at hjælpe os til at føle os bedre tilpas mht. vores liv her 
og nu?

TORSDAG
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4. MARTS 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Kristi opstigning til himlen var tegnet på, at hans efterfølgere 
skulle modtage den lovede velsignelse. De skulle vente på den, før 
de gik i gang med deres arbejde. Da Kristus trådte ind gennem de 
himmelske porte, blev han sat på tronen under englenes hyldest. 
Så snart denne ceremoni var afsluttet, blev Helligånden nedsendt 
over disciplene i rige strømme, og Kristus blev virkelig herliggjort 
med den herlighed, som han havde hos Faderen i al evighed. Ud-
gydelsen på Pinsedagen var himlens meddelelse om, at frelserens 
højtidelige indsættelse havde fundet sted. I overensstemmelse 
med sit løfte havde han sendt Helligånden fra himlen til sine efter-
følgere som et tegn på, at han som præst og konge havde modta-
get al magt i himlen og på jorden og var blevet den salvede over sit 
folk …

De kunne tale Jesu navn med fuld overbevisning; for var han 
ikke deres ven og ældre bror? De var trådt ind i et inderligt sam-
fund med Kristus og sad hos ham i himlen. Med brændende iver 
vidnede de om ham“ (Ellen White, The Acts of the Apostles, s. 38.46; 
Mesterens Efterfølgere, s. 25-26.29).

1. Salmisten sagde: ”Min sjæl tørster efter Gud, den levende 
Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt?“ (Sl 42,3). 
Hvordan kan vi få den samme tørst efter at komme Gud nær? 
Hvis vi ikke nu glæder os over at være sammen med Gud, når 
vi tilbeder ham og kommer frem for ham i tro, vil vi da glæde 
os over det i fremtiden? Hvilke ting fører til glæde over at 
være sammen med Gud?

2. I en bog, der hånede troen, skabte nogen en robot, der troede 
for os. Dette var selvfølgelig en parodi, men hvordan kan vi 
sikre os, at vi ikke gør som Israel i ørkenen, da de bad om 
en mellemmand mellem dem og Gud? Vi har en tendens til 
at lade andre studere Bibelen for os og finde de skatte, der 
er gemt deri. Nogle fristes måske til at tro, at andre menne-
skers bønner for dem vejer tungere hos Gud end deres egne 
bønner. Hvorfor kan vi på grund af Jesus træde frem for Gud 
uden nogen mellemmand?

3. Hebræerbrevet handler om frelsesvished. Hvordan kan man 
skelne mellem formastelse og trosvished?

Spørgsmål
til drøftelse
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1
”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).

Hebr 11 og 12 er muligvis de mest elskede kapitler i Hebræer-
brevet. De beskriver det kristne liv som et væddeløb, hvor vi alle 
deltager, og hvor alle, der forbliver trofaste, får belønningen. De 
beskriver også frelsens drama som et væddeløb, hvor troshelte 
fra fortiden holdt ud på trods af lidelser, selv om de endnu ikke 
havde modtaget prisen.

Men denne historie ender med os, ikke med dem. Vi udgør den 
afsluttende handling. Dramaet kulminerer med vores deltagelse: 
vi løber den sidste del af et løb, hvor Jesus sidder ved målstregen 
ved Guds højre hånd. Han giver os inspiration udover at være vo-
res ultimative eksempel på, hvordan løbet skal gennemføres. Han 
er det ultimative vidne på, at belønningen er sand, og at han er 
vores forløber, som åbner vejen for os (Hebr 6,19-20; 10,19-23).

Hebr 11 forklarer, at tro er tillid til Guds løfter, selv om vi ikke nu 
kan se opfyldelsen. Dette studium vil undersøge, hvad tro er, og 
ved eksempler fra fortiden se, hvordan vi opnår den. Det vil vi 
gøre ved specielt og centralt at betragte Jesu eksempel, han som 
er ”troens banebryder og fuldender“ (Hebr 12,2).

· Hebr 10,35-39
· Rom 1,17
· Hebr 11
· Jos 2,9-11
· Hebr 12,1-3

88

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Jesus, troens banebryder 
og fuldender

TIL SABBATTEN | 12. MARTS 202211



89

SØNDAG

 Hebr 10,35-39

 

Til eftertanke

6. MARTS 2022

DEN RETFÆRDIGE SKAL LEVE AF TRO

Hvad siger Gud til os i disse vers?

Udholdenhed er et kendetegn på Guds folk i de sidste tider. Uden 
udholdenhed vil de ikke blive i stand til at modtage løfterne (Åb 
13,10; Åb 14,12). Men for at kunne holde ud, er de troende nødt 
til at ”holde fast“ ved deres tro (Hebr 10,23; Hebr 4,14). Paulus 
har vist, at ørkengenerationen ikke var i stand til at modtage løf-
tet, fordi de manglede tro (Hebr 3,19). Hebræerbrevet beskriver, 
hvordan de troende også står på tærsklen til opfyldelsen af løfter 
(Hebr 9,28; 10,25.36-39) og har brug for at udvise tro, hvis de øn-
sker at se løfterne opfyldt (Hebr 10,39).

Paulus indleder sin udlæggelse af tro med et citat fra Hab 2,2-4. 
Habakkuk havde spurgt Gud, hvorfor han tolererede de forræderi-
ske mennesker, som undertrykte de retfærdige (Hab 1,12-17). Pro-
feten og hans folk led. Derfor ønskede de, at Gud skulle gribe ind. 
Men Gud svarede, at der var et bestemt tidspunkt for opfyldelsen 
af hans løfter, og de var nødt til at vente (Hab 2,2-4). Habakkuk og 
hans folk levede, ligesom vi, i tiden mellem løftet og dets opfyl-
delse. Guds budskab fortsætter i Hebræerbrevet: ”For nu varer 
det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og 
han udebliver ikke“ (Hebr 10,37; se også Hab 2,3).

Budskabet henviser til Jesus. Han er den retfærdige, troen le-
gemliggjort, som behager Gud og giver liv (Hebr 10,5-10).

Hvorfor skulle han så ”udeblive“? Det gør han ikke. Han er 
allerede kommet for at dø for os (Hebr 9,15-26), og han vil også 
komme igen, når tiden er inde (Hebr 9,27-28; 10,25).

Guds budskab fortsatte: ”min retfærdige skal leve af tro“ (Hebr 
10,38). Paulus siger det samme i Rom 1,17 og Gal 3,11. Især Rom 
1,16-17 er informativ, for her forklarer Paulus, at Guds retfær-
dighed åbenbares ”af tro til tro“. Det, Paulus mener, er, at Guds 
trofasthed mod sine løfter kommer først, og hans trofasthed fører 
som et resultat til vores tro og/eller trofasthed.

Så fordi Gud forbliver trofast mod sine løfter (2 Tim 2,13), vil 
den retfærdige som svar på Guds trofasthed også forblive trofast.

Hvorfor er det vigtigt for os at indse, at vores tro kommer af  
og næres ved Guds trofasthed? Hvordan kan vi lære at have 
større tillid til hans trofasthed mod os og til hans løfter?
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 Hebr 11,1-19

Til eftertanke

7. MARTS 2022

I TRO … ABRAHAM

Hebræerbrevet definerer tro som ”fast tillid til det, der håbes på, 
overbevisning om det, der ikke ses“ (Hebr 11,1). Derefter kommer 
en liste over mennesker fra Israels historie som eksempler på, 
hvad tro er, og hvilke gerninger denne tro bevirkede.

Hvad gjorde disse ”troshelte“, som viser deres tro? Hvilken  
sammenhæng er der mellem deres handlinger og håbet om  
det, der ikke ses?

Abraham er formentlig den vigtigste person i dette kapitel. Hans 
sidste troshandling viser på en særlig måde troens sande natur.

Hebræerbrevet bemærker, at Guds befaling til Abraham om at 
ofre Isak synes at antyde, at Gud modsagde sig selv (Hebr 11,17-
18). Isak var ikke Abrahams eneste søn. Ismael var Abrahams før-
stefødte, men Gud havde sagt til Abraham, at det var i orden for 
ham at følge Saras krav og bortvise Ismael og hans mor, for Gud 
ville tage sig af dem, og også fordi Abrahams efterkommere skulle 
komme gennem Isak (1 Mos 21,12-13). Men i det næste kapitel be-
der Gud Abraham om at ofre Isak som et brændoffer. Guds befa-
ling i 1 Mos 22 syntes direkte at modsige Guds løfte i 1 Mos 12-21.

Hebræerbrevet konkluderer, at Abraham på forunderlig vis 
løste gåden ved at komme til den slutning, at Gud ville opvække 
Isak, efter at han havde ofret ham. Dette er forbløffende, for ingen 
var på det tidspunkt blevet opvakt fra de døde. Men det ser ud til, 
at Abrahams tidligere erfaring med Gud fik ham til at drage den 
konklusion. Hebr 11,12 siger, at Isak blev undfanget ved Guds kraft 
af en mand, ”der havde mistet sin livskraft“. Paulus siger også, at 
på trods af, at Abraham ”havde mistet sin livskraft“ og Sara var 
”ufrugtbar“, troede Abraham ”med håb imod håb, at han skulle 
blive fader til en mængde folkeslag“, fordi han troede, at ”Gud 
gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver 
til“ (Rom 4,17-20). Abraham har altså gået ud fra, at hvis Gud i en 
forstand allerede havde givet Isak liv gennem dem, som ingen 
livskraft havde, kunne han gøre det igen. Gennem Guds ledelse i 
fortiden kunne Abraham se en antydning af, hvad han kunne gøre 
i fremtiden.

Hvorfor er det en vigtig del af opretholdelsen af vores tro og til-
lid til Gud, at vi mediterer over, hvordan han har ledet os i  
fortiden?
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 Hebr 11,20-28

 Hebr 11,24-27 
Hebr 10,31-35

Til eftertanke

8. MARTS 2022

MOSES: TRO PÅ DEN USYNLIGE

Hvad gjorde disse troshelte? Hvordan hænger deres handlinger 
sammen med håb og det, der ikke ses?

Moses er det andet store eksempel i dette kapitel om tro. Moses’ liv 
introduceres og afsluttes med to trodsige handlinger over for kon-
gen. Hans forældre skjulte Moses, da han var født, fordi ”de lod sig 
ikke skræmme af kongens befaling“ (Hebr 11,23). Og Moses forlod 
Egypten ”uden at frygte kongens vrede“ (Hebr 11,27). Moses’ mest 
betydningsfulde handling var, at han ”nægtede … da han var blevet 
voksen, at lade sig kalde søn af Faraos datter“ (Hebr 11,24). Hen 
visningen til ”Faraos datter“ antyder, at han var udset til at blive den 
næste farao. Men Moses var villig til at give afkald på muligheden 
for at blive hersker i datidens mægtigste rige og i stedet blive leder 
for en stor gruppe nyligt befriede slaver/flygtninge.

Sammenlign teksterne. Hvilke ligheder var der mellem Hebræer-
brevets første læseres situation og Moses’ erfaring?

Moses’ storhed var, at han var i stand til at se ud over Egyptens 
konges løfter og se hen til det usynlige, nemlig Guds løfter. Hebræ-
erbrevet siger, at nøglen lå i, at Moses havde ”lønnen for øje“, ikke 
Egyptens skatte. Denne løn er den samme løn, som omtales i Hebr 
10,35, som Gud har lovet til alle, som tror på ham.

Paulus’ ord om Moses’ beslutning må have genlydt tydeligt i de 
oprindelige læseres hjerter. De havde udstået spot og mishandling 
på grund af deres tro på Kristus. De havde også været udsat for 
lidelser og havde mistet deres ejendom (Hebr 10,32-34). Nogle af 
dem var i fængsel (Hebr 13,3). På samme måde havde Moses valgt 
at lide ondt sammen med Guds folk og byttede Egyptens skatte 
med at bære Kristi forhånelse, fordi han troede, at Kristi løn var 
større end det, Egypten kunne tilbyde.

Hvilke kampe har du mødt på grund af din tro? Hvad har du været 
nødt til at opgive? Hvorfor er belønningen det værd, selv om du 
ikke kan se det lige nu?

TIRSDAG
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 Hebr 11,31
Jos 2,9-11

 

Til eftertanke

9. MARTS 2022

I TRO … RAHAB OG RESTEN

Hvorfor blev Rahab, en hedensk prostitueret, inkluderet i denne 
tekst om hellige bibelske personer?

Rahab er formentlig den mest overraskende person i Hebr 11. Hun 
er en af to kvinder, der nævnes ved navn. De første ti på listen er 
Israels forfædre og patriarker, som hver især blev betragtet som 
retfærdige. Når vi kommer til Rahab, opdager vi, at hun ikke alene 
er kvinde, men også en hedensk prostitueret.

Det overrasker også, at hun er det tematiske centrum og kli-
maks i kapitlet. Listen er opbygget på en særlig måde. Hver opteg-
nelse begynder med at gentage udtrykket ”i tro“. Det grundlæg-
gende mønster er: ”I tro gjorde den eller den sådan eller sådan“ 
eller ”I tro skete dette eller hint for den eller den.“ Dette mønster 
opbygger en forventning hos læseren om et klimaks med forsik-
ringen om, at ”i tro førte Josva folket ind i Det Lovede Land“.

Men det er ikke, hvad teksten siger. Josva springes over, og den 
prostituerede Rahab tager hans plads. Efter omtalen af Rahab 
ender det gentagne mønster brat med: ”Men hvorfor sige mere?“ 
(Hebr 11,32). Herefter opremses hastigt nogle navne og begiven-
heder, som der ikke gåes i detaljer med.

Rahabs trosgerning var, at hun hørte, troede og adlød, selv om 
hun ikke så. Hun så ikke Egyptens plager, befrielsen ved Det Røde 
Hav, vandet fra klippen eller mannaen fra himlen. Hun var et godt 
eksempel for læserne af Hebræerbrevet, som ikke havde hørt 
Jesus prædike eller set ham udføre mirakler. Hun er også et godt 
eksempel for os, som heller ikke har set og oplevet disse ting.

”Rahab var en prostitueret, som boede på Jerikos mur. Hun 
skjulte de to israelitiske spejdere, som var sendt ud for at under-
søge byens forsvarsværker. På grund af hendes venlighed mod 
dem og hendes bekendelse af tro på Gud lovede spejderne, at 
Rahabs og hendes families liv ville blive skånet, når angrebet på 
Jeriko kom“ (Introduktion om Rahab fra Daughters of God, s. 35).

Brevet fortsætter (v. 35-38) med en liste over vanskeligheder, 
som mange blev udsat for. Udtrykket ”afviste at lade sig købe fri“ 
(Hebr 11,35) antyder, at de kunne have undsluppet, men valgte 
ikke at gøre det, fordi deres blik var rettet mod Gud.

Hvilke gode grunde har vi til at tro, selv om vi ikke har set  
hverken skabelsen på seks dage, udgangen af Egypten eller  
Kristi kors?

ONSDAG
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 Hebr 12,1-3

 

10. MARTS 2022

JESUS, TROENS BANEBRYDER OG FULDENDER

Hvad beder disse vers os om at gøre?

Klimaks i gennemgangen af tro når egentlig sin afslutning med Je-
sus i Hebr 12. Paulus begyndte sit brev med Jesus, som ”han, som 
kommer“ og som ikke udebliver (Hebr 10,37), og han afslutter det 
med Jesus, ”troens fuldender“ (Hebr 12,2). Jesus er ”troens bane-
bryder og fuldender“. Det betyder, at Jesus er den, der gør tro mu-
lig, og han er det eksempel, som fuldkomment viser, hvad et liv i 
tro handler om. I Jesus er troen blevet fuldkomment levendegjort.
Jesus er ”banebryder“ for vores tro på adskillige måder.

For det første er han den eneste, som i dybeste forstand har 
fuldført løbet. De andre, som blev omtalt i det foregående kapitel, 
har endnu ikke nået målet (Hebr 11,39-40). Men Jesus er indgået til 
Guds hvile i himlen og sidder ved Faderens højre side. Vi vil sam-
men med de andre regere sammen med Jesus i himlen (Åb 20,4).

For det andet er det faktisk Jesu fuldkomne liv, som gjorde det 
muligt for alle andre at løbe løbet (Hebr 10,5-14). Hvis Jesus ikke 
var kommet, var alle andres løb forgæves.

Og for det tredje er Jesus begrundelsen og inspirationen for 
vores tro. Som et med Faderen udtrykte han Guds trofasthed mod 
os. Gud gav aldrig op i sine anstrengelser for at frelse os, og derfor 
vil vi til sidst nå målet, hvis vi ikke giver op. Jesus løb med tålmo-
dighed, og han forblev trofast, selv når vi var troløse (2 Tim 2,13). 
Vores tro er kun et svar på hans trofasthed.

Og endelig er Jesus troens ”fuldender“, fordi han fuldkomment 
viser, hvordan troens løb skal løbes. Hvordan løb han? Han gav 
afkald på alt for os (Fil 2,5-8). Han syndede aldrig. Jesus havde sit 
blik fast rettet mod lønnen, den glæde, der ventede ham, nemlig 
at menneskeheden bliver forløst ved hans nåde. Han udholdt mis-
forståelse og mishandling; han udholdt korset uden at ænse dets 
skam (Hebr 12,2-3).

Nu er det vores tur til at løbe. Selv om vi aldrig i egen kraft kan 
udrette det, Jesus gjorde, har vi i ham et fuldkomment eksempel, 
så vi i tro på ham og ved at have vores blik rettet mod ham kan gå 
fremad i tro ligesom andre før os og stole på hans løfter om en 
stor løn.

TORSDAG
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11. MARTS 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Ved tro kom du til at tilhøre Kristus, og ved tro skal du vokse i ham 
– ved at give og tage. Du må give alt – dit hjerte, din vilje, din tjene-
ste – i lydighed mod alt det, han kræver af dig. Du må tage imod 
alt – Kristus, al velsignelses fylde, så han kan bo i dit hjerte og være 
din styrke, din retfærdighed, din evige hjælper – for at du kan få 
kraft til at vandre i lydighed“ (Ellen White, Vejen til Kristus, s. 76-77).

”Gud beder os aldrig om at tro uden at give tilstrækkelige bevi-
ser, som vi kan basere vores tro på. Hans eksistens, hans karakter 
og sandheden i hans ord er alt sammen understøttet ved vidnes-
byrd, som appellerer til vores fornuft, og dem er der rigelig af. 
Alligevel har Gud aldrig fjernet muligheden for tvivl. Vores tro må 
bygge på vidneudsagn og ikke på bevisførelse. De, som ønsker at 
tvivle, vil have mulighed for det, mens de, som virkelig ønsker at 
kende sandheden, vil finde rigeligt af beviser, de kan bygge deres 
tro på.

Det er umuligt for begrænsede mennesker til fulde at forstå 
den ubegrænsede og uendelige Guds karakter eller gerninger. Selv 
for den skarpeste intelligens og den højest uddannede forstand, 
vil Gud som helligt væsen altid forblive et mysterium: ‘Kan du 
finde frem til det dybeste i Gud? Kan du finde ind til det inderste i 
den Almægtige? Det er højere end himlen – hvad kan du udrette? 
Det er dybere end dødsriget – hvad kan du forstå?’ ( Job 11,7-8)“ 
(Ibid., s. 117-118).

1. En tidlig kristen lærd skrev engang på latin: Credo ut intelli-
gam, som betyder ”Jeg tror for at forstå“. Hebr 11,3 siger, at 
”i tro fatter vi“. Hvilken forbindelse er der mellem tro og for-
ståelse? Hvorfor kommer tro ofte før forståelse? Hvorfor må 
vi nogle gange række ud i tro til noget, vi til at begynde med 
ikke forstår, men hvor større forståelse senere vil komme?

2. Det græske ord pistis betyder både tro og trofasthed. Hvor-
for er begge betydninger vigtige, når vi skal forstå, hvad det 
betyder at leve ”ved tro“? Hvordan viste personerne i Hebr 11 
ved deres trofasthed, at deres tro var virkelig? Hvordan kan vi 
gøre det samme?

3. Vi opfatter tro som en Guds gave (Rom 12,3), men hvilken 
rolle spiller vi eventuelt i modtagelsen og vedligeholdelsen af 
denne gave?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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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

96

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Et rige, der ikke kan  
rokkes

TIL SABBATTEN | 19. MARTS 202212



97

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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 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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NOTER TIL SABBATTEN | 19. MARTS 2022



1
”Lad broderkærligheden vare ved“ (Hebr 13,1).

Hebr 13 fremlægger apostlens afsluttende formaning: ”Lad bro-
derkærligheden var ved“ (Hebr 13,1). Hele vejen igennem brevet 
har han bekræftet, at vi tilhører Jesu familie, han som er konge og 
ypperstepræst. Vi er hans brødre og søstre. Forfatteren opfatter 
ikke læserne kun som en gruppe enkeltpersoner, der arbejder på 
deres egen frelse på tomandshånd med Jesus. De er også en fami-
lie eller en husholdning, som bliver frelst sammen. Paulus har be-
skrevet Jesu gerning for os som ”broderkærlighed“: ”Han skammer 
… sig ikke ved at kalde dem brødre“ (Hebr 2,11). De troende skal på 
samme måde gøre det for hinanden, som Jesus har gjort for dem.

I brevet indbefatter broderkærligheden at ”formane hinanden“,  
så ingen ”går glip af Guds nåde“ (Hebr 3,13; Hebr 10,24; Hebr 12, 
15-17). I kapitel 13 indbefatter det adskillige elementer: gæstfrihed 
(Hebr 13,2), besøge og støtte mennesker i fangenskab og dem, 
der bliver mishandlet (Hebr 13,3), holde ægteskabet i ære (Hebr 
13,4), undgå griskhed (Hebr 13,5-6), huske og adlyde menighedens 
ledere (Hebr 13,7-17), samt bede for brevets forfatter (Hebr 13,18-
19).

· Hebr 13
· Rom 12,13
· Ef 5,3-5
· 1 Pet 5,1-4
· Hebr 2,9
· Hebr 4,16
· Gal 2,20
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SØNDAG

 Hebr 13,1-2
 Rom 12,13

1 Tim 3,2
Tit 1,8

1 Pet 4,9

 

Til eftertanke

20. MARTS 2022

VIS OMSORG FOR GUDS FOLK

Hvilken rolle spillede gæstfrihed i den første kristne menig- 
hed?

Kristendommen var en bevægelse på fremmarch og var ofte af-
hængig af gæstfrihed både fra kristne og ikke-kristne. Formanin-
gen om ikke at ”glemme“ gæstfriheden henviser formentlig ikke 
kun til på manglende omtanke, men til bevidst forsømmelse.

Paulus tænker ikke kun på gæstfrihed over for medtroende. 
Han minder sine læsere om, at ved at være gæstfrie over for frem-
mede har nogle uden ”at vide det haft engle som gæster“ (Hebr 
13,2). Han har formentlig tænkt på de tre mænd, som besøgte 
Abraham og Sara (1 Mos 18,2-15). At vise gæstfrihed indbefatter, at 
man deler det, man har, med andre og lider med andre. Dette er, 
hvad Jesus gjorde for os (Hebr 2,10-18).

Broderkærlighed mod dem, der er i fangenskab, betyder ikke 
kun, at de troende i deres bønner skulle huske dem, der var i 
fængsel, men også, at de skulle sørge for deres velbefindende 
gennem materiel og følelsesmæssig støtte. Der var fare for be-
vidst forsømmelse af fanger. De, som sørgede for materiel og 
emotionel støtte til dem, der var fordømt af samfundet, identifi-
cerede sig selv med dem. I en forstand gjorde de ”fælles sag med“ 
dem og gjorde sig sårbare for social mishandling (Hebr 10,32-34).

Paulus’ formaninger benytter billeder og sprogbrug til at op-
muntre læserne i forhold til fanger. For det første minder han 
læserne om deres egen tidligere støtte til dem, der var i fangen-
skab. De havde ”gjort fælles sag“ med dem, som var blevet ”stillet 
offentligt til skue under spot og mishandling“ (Hebr 10,33). For 
det andet minder brugen af ordet ”mishandling“ om Moses, som 
”langt hellere [ville] lide ondt sammen med Guds folk end for en 
kort tid opnå en syndig nydelse“ (Hebr 11,25). Og til sidst sammen-
fatter han kernen i broderkærlighed. Han minder læserne om, at 
de ”også selv har en krop“ (Hebr 13,3). De deler samme menneske-
lige forhold og burde behandle andre, som de selv ville ønske at 
blive behandlet, hvis de var i lignende situationer, dvs. i fængsel. 
Menighedens medlemmer skulle altså vise omsorg for dem, der 
var i fængsel og vise dem, at de ikke var glemt.

Hvad kan vi gøre for dem, der er i fængsel, enten det drejer sig 
om menighedsmedlemmer eller ej?
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MANDAG

 Hebr 13,4-5
Luk 16,10-18

1 Kor 5,1
Ef 5,3-5
Kol 3,5

 

Til eftertanke

21. MARTS 2022

BEGÆR OG SEKSUEL UMORAL

Disse tekster omtaler to former for synd – seksuel umoral og 
griskhed, som er to alvorlige trusler mod broderkærligheden. De 
nytestamentlige forfattere og oldtidens moralister observerede 
en forbindelse mellem disse to laster.

Paulus’ opfordring til at holde ægteskabet i ære indbefatter, at 
man undgår alt, som kan nedværdige det. Det betyder, at man 
holder sig fra både overtrædelse af ægteskabsløftet og fra uberet-
tigede skilsmisser (sml. Matt 19,9). Formaningen om at holde ”æg-
tesengen ubesmittet“ betyder, at man afholder sig fra at krænke 
ægteskabet ved seksuelle forbindelser uden for ægteskabet. I 
Det Nye Testamente henviser ordet ”ægteskabsbrydere“ til alle 
former for seksuel umoral (1 Kor 5,9-11; 1 Kor 6,9-10; Ef 5,5; 1 Tim 
1,9-10; Åb 21,8; Åb 22,15). Det græsk-romerske samfund havde en 
afslappet holdning til seksuel moral. Dobbeltmoral var almindelig. 
Det gav mænd frihed i deres seksuelle forhold, så længe de var 
diskrete. Men Paulus advarer om, at Gud vil dømme utugtige og 
ægteskabsbrydere. De troende bør ikke lade social skik og brug 
danne grundlag for deres egen moralske standard.

”Kærlighed til penge“ var regnet som en af de store laster i den 
græsk-romerske verden. I et andet af sine breve omtaler Paulus 
faktisk ”kærlighed til penge“ som ”roden til alt ondt“ (1 Tim 6,10).

I flere af sine breve opmuntrer Paulus til en holdning, som vil 
beskytte mod denne last. For det første skulle de stille sig ”til-
freds“ med det, de havde (se også 2 Kor 9,8; Fil 4,11-12). Dernæst 
skulle de kristne have tillid til Guds løfte om, at han aldrig ville lade 
dem i stikken eller svigte dem (Hebr 13,5). Et sådant løfte var ble-
vet givet mange steder og til mange tider til Guds folk og gælder 
også os i dag (1 Mos 28,15; 5 Mos 31,6.8; Jos 1,5; 1 Krøn 28,20). De 
troende opfordres dernæst til at reagere på Guds løfte med ord 
fra Sl 118,6: ”Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan 
et menneske gøre mig?“ (Hebr 13,6). Denne henvisning til Sl 118 er 
passende, for i denne salme udtrykker salmisten tillid til Gud på 
trods af de vanskeligheder, som hans modstandere udsatte ham 
for.

På hvilke måder underminerer vores moderne samfund seksuel 
renhed og forstærker samtidigt menneskenes kærlighed til 
penge? Hvordan kan vi rent praktisk styrke vores forsvar mod 
disse to farlige laster?
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 Hebr 13,7-17

Til eftertanke

22. MARTS 2022

TÆNK PÅ JERES LEDERE

Hvordan bør vores forhold til vores leder være?

Hebr 13,7-17 indeholder en formaning til at respektere og adlyde 
menighedens ledere. Det begynder med en invitation til at ”tænke 
på“ de ledere, som i fortiden talte Guds ord, og det afsluttes med 
et kald til at ”adlyde“ de nuværende ledere (Hebr 13,07). Lederne 
i fortiden er mest sandsynligt dem, som først forkyndte ordet og 
grundlagde menigheden. Kaldet til at tænke på dem henviser ikke 
kun til en mental øvelse, hvor de skal mindes dem, eller til en ydre 
æresbevisning. Paulus forklarer, at de skal huske dem ved at tænke 
over følgerne af deres opførsel og ved at efterligne deres tro.

For Paulus er efterligning den største form for ære og minde. 
På denne måde har Paulus tilføjet menighedens ledere til listen 
over troshelte, som de troende nøje skulle tænke over. Denne liste 
indbefatter trosheltene i Hebr 11 og Jesus, det største eksempel 
på tro, i Hebr 12. Forfatteren siger videre, at ”Jesus Kristus er den 
samme i går og i dag og til evig tid“ (Hebr 13,8). Han står i stærk 
modsætning til falske lærere. Sådanne kommer der hele tiden nye 
af, og deres budskaber er fremmede og fører på afveje (Hebr 13,9).

Kaldet i Hebr 13,7 til at tænke på lederne gentages med stær-
kere udtryk ved afslutningen af afsnittet. De troende formanes til 
at adlyde deres ledere, for de våger over deres sjæle. Lederne be-
skrives her som pastorer/hyrder, der har ansvar for menighedens/
flokkens åndelige velvære, og som skal stå til regnskab for Gud 
for deres åndelige tilstand (Hebr 13,17; se også 1 Pet 5,1-4; 1 Kor 
3,10-15). Denne opfordring burde gælde for alle vores menigheds-
ledere på alle niveauer af vores kirke også i dag.

Sammenhængen antyder, at alle disse ledere er underhyrder, 
som tjener under Jesus, ”fårenes store hyrde“ (Hebr 13,20). Kom-
binationen af omsorg og trofasthed hos lederne og lydighed eller 
tillid fra medlemmerne vil resultere i ”glæde“. Det kan betyde, at 
lederne bliver i stand til at tjene med glæde, eller at de vil aflægge 
regnskab om menigheden til Gud med glæde i stedet for suk.

Hvad kan du gøre for at styrke eller forbedre forholdet mellem 
ledere og medlemmer i din menighed og til ledere højere op i  
systemet?

TIRSDAG
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 Hebr 13,9
Hebr 2,9; 

4,16; 6,19-20

 

Til eftertanke

23. MARTS 2022

LAD JER IKKE FØRE PÅ AFVEJE

Sammenlign de fire tekster fra Hebræerbrevet. Hvor får vi  
nåden fra? Hvordan styrkes hjertet?

Forholdet mellem mad og falsk lære, som berøres i Hebr 13,9, 
handler mest sandsynligt ikke om forskellen mellem ren og uren 
føde. Hvorfor? 

For det første ser det ikke ud til, at Paulus i brevet er optaget 
af forskellen mellem ren og uren føde. Vi ved fra ApG 15, at den 
første kristne kirke bekræftede både, at de troende bliver frelst 
ved tro (ApG 15,7-11), og at de fortsat skulle overholde nogle af 
forskrifterne for ren og uren føde (ApG 15,19-20). At skelne mel-
lem ren og uren føde står ikke i modsætning til nåde. Argumentet 
er, at den nye pagt har skrevet loven i hjertet (Hebr 8,10-12). Men 
det, forfatteren gør meget klart, er, at dyreofringer og levitternes 
tjeneste som mellemmænd i helligdommen er blevet erstattet af 
det langt bedre offer, som Jesus bragte, og af hans præstetjeneste 
(Hebr 8,4-5; Hebr 10,1-18).

For det andet antyder sammenhængen, at Paulus ikke kritise-
rer sine læsere, fordi de holder sig fra visse fødevarer, men fordi 
de håber, at de derved kan opnå nåde eller fortjeneste (Hebr 13,9). 
Han advarer sandsynligvis mod at deltage i jødiske ceremonier 
eller kultiske måltider, som blev fejret i forbindelse med ofringen 
af dyr i templet, og som efter sigende skulle give åndelige fordele 
eller nåde. Men nåde formidles ikke gennem sådanne måltider. 
Nåden kommer kun gennem Jesu offer og hans præstetjeneste 
som mellemmand for os. De troende ”har et alter“ (Hebr 13,10), 
som de kan få føde fra ( Joh 6,47-58), nemlig Jesu kors.

I Hebræerbrevet kommer ”nåde“ fra Guds trone (Hebr 4,16). 
Denne nåde, som formidles af Jesus, er ”et anker“ og ”urokkeligt 
og fast“, fæstet til selve Guds trone (Hebr 6,19-20; sml. Hebr 4,16). 
Vi modtager denne nåde gennem Jesu offer, og den giver stabilitet 
og sikkerhed for vores hjerter. Når ”hjertet styrkes af nåden, vil 
det ikke blive ført på afveje af nye lærdomme“ (Hebr 13,9), og det 
vil heller ikke ”glide bort fra“ Gud (Hebr 2,1).

Mediter over Kristi fuldkomne offer. Hvorfor er tanken om, at 
vi kan ”tilføje“ noget til hans offer i strid med evangeliet og den 
nåde, vi finder hos Jesus?
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Til eftertanke

24. MARTS 2022

GÅ TIL JESUS UDEN FOR LEJREN

Sammenlign teksterne: Hebr 13,10-14; Mark 8,34; Matt 10,38; 
Luk 14,27 og Gal 2,20. Hvad betyder det at gå til Jesus ”uden for 
lejren“?

Stedet uden for porten var det mest urene i hele lejren. Ådslerne 
fra offerdyrene blev brændt der (3 Mos 4,12). Spedalske var også 
udelukket fra lejren (3 Mos 13,46), og gudsbespottere og andre kri-
minelle blev henrettet uden for lejren (3 Mos 24,10-16.23; 1 Kong 
21,13; ApG 7,58). Disse forordninger forudsatte, at Gud var til stede 
i lejren. Alt urent skulle kastes udenfor, for Gud ville ikke tolerere 
noget ”urent“ eller ”skændigt“ i lejren (4 Mos 5,3; 5 Mos 23,14).

Jesus døde på korset uden for Jerusalem (Joh 19,17-20). Det 
understreger den skam, der blev lagt på ham (Hebr 12,2). Han blev 
officielt dømt som en, der havde bespottet Guds navn, og blev for-
dømt af Israel og henrettet uden for bymuren (Mark 14,63-64; se 
3 Mos 24,11.16). Jesus blev kastet uden for lejren som noget skam-
meligt, urent eller skændigt (Hebr 12,2). Men Paulus opfordrer de 
troende til at følge Jesus uden for porten og udholde den samme 
forhånelse, som han udholdt (Hebr 13,13). Det var også denne vej, 
Moses fulgte, da han valgte at udholde ”Kristi forhånelse“ i stedet 
for Egyptens skatte (Hebr 11,26).

Men det er et paradoks, at Hebræerbrevet antyder, at Guds 
nærværelse nu er uden for lejren. Den handling at følge Jesus 
uden for lejren er ikke kun at ”bære hans forhånelse“ eller skam, 
men også at ”gå ud til ham“ (Hebr 13,13), ligesom de israelitter, 
der søgte Herren i ørkenen, da Moses fjernede Guds telt fra lejren 
efter problemet med guldkalven (2 Mos 33,7). Denne henvisning 
antyder, at de vantros fornægtelse af Jesus også indebar fornæg-
telse af Gud, ligesom Israel gjorde i deres frafald med guldkalven 
(2 Mos 32-33). Lidelsens og skammens vej er altså også Guds vej.

Paulus inviterer sine læsere til at følge Jesus som ”troens bane-
bryder og fuldender“ (Hebr 12,2), og det er underforstået, at han 
også ønsker, at de skal tænke over deres nuværende lidelser som 
en kortvarig straf, som vil føre til den frugt, som er ”fred og ret-
færdighed“ (Hebr 12,11). De forlader en fordærvet by eller lejr og 
søger frem til den by, ”der skal komme“, og hvis bygmester er Gud 
(Hebr 13,14; Hebr 11,10.16).

Hvad betyder det for dig at følge Jesus ”uden for lejren“? Hvilke 
sider af dit liv i tro på Jesus kan føre til ”forhånelse“ eller ”skam“ 
fra andre?
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25. MARTS 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Efter Helligåndens udgydelse … glædede de troende sig over de 
helliges hjertevarme samfund. De udviste ømhed, var betænk-
somme, selvfornægtende og villige til at bringe et hvilket som 
helst offer for sandhedens skyld. I deres daglige omgang med 
hinanden åbenbarede de den kærlighed, som Kristus havde på-
lagt dem. Gennem uselviske ord og gerninger stræbte de efter at 
tænde denne kærlighed i andre menneskers hjerter …

Men lidt efter lidt indtraf der en forandring. De troende be-
gyndte at lede efter fejl hos andre. Ved at dvæle ved fejltrin og 
give plads for uvenlig kritik tabte de Frelseren og hans kærlighed 
af syne. De blev mere strenge med hensyn til ydre ceremonier, 
mere nøjeregnende med troens teori end med dens udøvelse. I 
deres iver efter at fordømme andre overså de deres egne fejl. De 
mistede den broderkærlighed, som Kristus havde krævet af dem, 
og værst af alt var de ikke bevidste om, hvad de havde tabt. De 
forstod ikke, at lykke og glæde forsvandt fra deres liv, og at de ved 
at udelukke Guds kærlighed fra deres hjerter snart ville komme til 
at vandre i mørket.

Johannes, som forstod, at kærligheden var ved at forsvinde i 
menigheden, påpegede deres stadige behov for denne kærlighed 
for de troende. Hans breve til menigheden er fyldt med denne 
tanke. ‘Mine kære,’ skrev han, ‘lad os elske hinanden, for kærlig-
heden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender 
Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. 
Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har 
sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri 
består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har 
elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine 
kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinan-
den’ (1 Joh 4,7-11)“ (Ellen White, The Acts of the Apostles, s. 547-548; 
Mesterens Efterfølgere, s. 289-290).

1. Det kristne liv betragtes ofte som det personlige forhold mel-
lem Jesus og den troende. Men det er også vigtigt at huske, 
at Gud leder os som en menighed. Hvilket ansvar har jeg over 
for menigheden, og hvad kan jeg forvente af den?

2. Hvori består ægte broderkærlighed? Hvad er dens egen- 
skaber, begrundelser og følger? Hvad er de bedste tegn på,  
at broderkærligheden er stærk i en forsamling? 

Spørgsmål
til drøftelse
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