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UGEN 30. JANUAR - 5. FEBRUAR 2022

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

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

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

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

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

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

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

Hebr 5,1-10

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

47

”På menneskers vegne“

Hvorfor skulle Jesus lære ”lydighed“?

I hvilket omfang hører medfølelse til præstegerningen?

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

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

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

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

 Forståelse

 Anvendelse
 

 

 Refleksion

 

”På Melkisedeks vis“

Hvad kendetegner Melkisedek som præst?

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

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

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

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

MANDAG 31. JANUAR 2022
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Hebr 7,11-19

 
 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

”En anden præst“

Hvorfor måtte Moseloven nødvendigvis ændres?

Hvordan påvirker ”et uophørligt livs kraft“ mig?

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

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

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

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

TIRSDAG 1. FEBRUAR 2022
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 Hebr 7,20-25

 
 Forståelse

 Anvendelse 

 

 Refleksion

”Et uforgængeligt præstedømme“ 

Hvilke perspektiver åbner den nye pagt for?

Hvordan viser Jesu præstegerning sig i mit liv?

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

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

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

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

ONSDAG 2. FEBRUAR 2022
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Hebr 7,26-28

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

 

”Hellig, uskyldig, ren“

Hvorfor var det nødvendigt med en syndfri ypperstepræst?

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

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

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

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

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

TORSDAG 3. FEBRUAR 2022
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EKSKURS

 

 Resumé

Egne tanker

”(U)nåelig“?!

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

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

FREDAG 4. FEBRUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

I hvilke hverdagssituationer bliver man tildelt en mægler/ 
mellemmand? 

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

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

Hvordan oplever I Guds nærhed?

Hvilken rolle spiller Jesus som formidler her?

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

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

Hvilken genklang vækker det hos jer?

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

Hvordan kan billedet af ypperstepræsten aktualiseres for  
kirkefremmede mennesker?

DIALOG TIL SABBATTEN 5. FEBRUAR 2022


