Hebræerbrevet kap. 9.1-13.25

For ved et eneste offer har han for altid
ført dem, han helliger, til målet.

Bibelstudie af Iversen

Hebræerbrevet 9.1-13.25. - Bibelstudie

Læsevejledning:
Ved hvert studie vil der være to tekster (med få undtagelser). En fra
Hebræerbrevet og så en supplerende tekst, som kan være med til at kaste
lidt lys over de emner, forfatteren beskæftiger sig med. Læs begge tekster. I
dette hæfte vil der være nogle korte tekstforklaringer til det læste. Brug
gerne god tid på spørgsmål 1 og de spørgsmål som optager jer. HUSK at det
vigtigste er ikke at nå alle spørgsmål, men derimod den snak I får om
teksterne.

Studie 1 – Hebr. 9.1-10 + 3.Mos. 16.1-22

Blod med: Ypperstepræsten
skulle altid have blodet med ind i Ordforklaring:
Keruber: Er en særlig engel. Vi møder
det allerhelligste. Blodet var det,
dem i forbindelse med, at Adam og Eva
som bragte tilgivelse (Hebr.
smides ud af Edens have. Her sættes de til
9.22). Det handlede om en
at vogte haven. De er ligeledes vævet ind i
stedfortræder. I første omgang
det forhæng, som dækker ind til det
lammet, som gik i stedet for
allerhelligste, og så er de på låget til
folket. Men det pegede alt
pagtens ark.
sammen frem mod Kristus.
Sonedækket: Låget på pagtens ark kaldes
Den store forsoningsdag. En
for sonedækket.
gang om året holdt man denne
fest. Den handlede om, at man
bragte al synd, som folket havde
begået, frem for Gud og fik hans
tilgivelse. Ypperstepræsten
skulle først bringe et offer for sig
Det var på låget, at blodet fra ofrene på
selv og sine egne synder, og
derefter skulle han slagte den ene den store forsoningsdag skulle kommes på,
sådan så det billedligt dækkede loven, som
af de 2 geder. Den anden ged
var nede i pagtens ark. Pga. blodet kunne
skulle han derefter lægge sin
hånd på og bekende folkets synd, Gud sone skylden.
så han billedligt støvsugede alle
synder fra folket over på den. Den skulle så bære synden bort fra folket.
Soning: Betyder egentligt, at det, som skaber konflikt imellem 2 parter, nu
fjernes. I forhold til Gud så fjernes synden fra os, som er grunden til
konflikten. Da synden fjernes bliver Paradisets harmoni genoprettet
imellem Gud og mennesket. Dette gælder for alle, som tror.
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Azazel: Står kun nævnt dette ene sted i Bibelen. Findes flere forklaringer
på dette.
1. Et andet ord for Satan. Man tager synden tilbage til udgangspunktet.
2. Ørkendæmoner som man ofrer geden til.
3. Et specielt sted hvor man efterlader geden.
4. Minder om et arabisk ord ”Azula”, som betyder ”At fjerne noget
fuldstændigt”.
Personligt tror jeg mest på den sidste forklaring.
Eftertanke: I beretningen fra den store forsoningsdag får vi lov til at se,
hvad der skete bag ved korset. Hvad betyder det for dig, at Jesus går ind i
begge geders funktion for din skyld?
Spørgsmål:
1.) Hvad sagde dig mest i teksten i dag?
2.) I Hebr. 9.9 omtales hele offertjenesten i templet, som noget der ikke
kan føre folket til målet. Hvorfor er det sådan, og hvilke roller spiller
offertjenesten så?
3.) På den store forsoningsdag spiller de 2 geder en fremtrædende rolle.
Jesus går på korset ind i begge geders rolle. Tal om hvor
lighedspunkterne er.
4.) Det hellige og allerhelligste rum er adskilt af et stort forhæng, men da
Jesus døde og udåndede flænges forhænget i 2 dele jf. Luk. 23.45.
Hvilken betydning har det?

Studie 2 – Hebr. 9.11-28 + Gal. 3.15-22
Større og mere fuldkommen telt: Teltet
refererer tilbage til åbenbaringsteltet. Men
her vil forfatteren pege fremad imod
himlen. Tanken er nemlig, at
åbenbaringens telt er en kopi af det
himmelske tempel. Her er der også et alter,
og det var her, Jesus bragte sit offer. Jesu
offer er bragt ind i domssalen, og der
bringes det i spil, når Guds dom skal
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Ordforklaring:
Forløsning: Betyder
egentligt, at vi bliver løst fra
det, som før bandt os. I NT
møder vi tanken om, at vi
ikke selv kan løse os fra det,
som binder os, men at en
anden måtte gøre det for os.
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afsiges. For den kristne er Jesu offer der, hvor Guds vrede allerede har
ramt, og derfor går den kristne fri.
Rense vores samvittighed: Forfatteren vil gerne slå fast, at dette offer,
som Jesus bragte, ikke bare renser på ydersiden. Det er ikke bare en
symbolsk handling, men derimod træder den helt ind i vores inderste og
giver os en ren samvittighed. Intet skal skjules, alt er erklæret rent.
Den nye pagt: Den gamle pagt handlede om, at vi skulle leve op til loven,
mens den nye pagt handler om, at Jesus levede op til loven for os og med
hans død købt os helt fri. I den nye pagt må vi stå helt frie i ham. Vi skal i
studie 3 se lidt nærmere på dette.
Testamentet: Den nye pagt bliver kaldt et testamente. Et testamente har
ingen betydning før vedkomne er død. Derfor bruger forfatteren billedet
for at fortælle os, at vi ikke kunne få del i Guds rige medmindre han dør
(Jesus). Men når først vedkomne er død, er der ingen, som kan ændre
testamentet. Heller ikke Gud. Derfor står det ved magt.
Tidernes ende: Dette betegner tiden fra Jesu 1. komme og så til han
kommer igen.
Udslette vores synd ved sit offer: Ved Jesu død på korset blev synden
slettet ud. Vær opmærksom på, at synden er bortskaffet hos Gud og ikke i
vores lemmer og sind. Det vil først ske, når Jesus kommer igen. Indtil da
har vi hans løfte på, at det vil ske. Korset vidner om det.
Loven og løftet: Paulus taler også om et testamente. Her er det løftet, som
sammenlignes med testamentet. Det handler om, at Abraham fik lovet, at i
hans afkom skulle hele verden velsignes. Paulus siger her, at det handler
om ental, altså et bestemt afkom - nemlig Kristus. Dette handler om, at vi i
tro skulle retfærdiggøres. Da dette var blevet lovet, lang tid før Moses fik
loven på Sinai (ca. 430 år senere), så kan loven ikke ændres det. Loven blev
ikke givet for at frelse os (føre os til målet), men derimod lede os hen til
Kristus.
Eftertanke: Jesus døde på et kors rejst imellem himlen og jorden.
Spørgsmål:
1.) Hvad sagde dig mest i teksten i dag?
2.) Jesus bærer sit eget offer ind i Himlen og bringer det i spil foran Guds
domstol. Hvilken betydning har det?
3.) Hvorfor er Jesu offer så meget anderledes end alle de andre ofre?
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4.) Drøft med hinanden hvilken betydning det har, at vi fik givet et løfte
om frelse, lang tid før loven kom til?

Studie 3 – Hebr. 10.1-18 + Jer. 31.31-37

Målet. Der har igennem Hebræerbrevet været fokus på målet. Den gamle
pagt kunne ikke føre mennesket tilbage til Gud og genoprette Paradisets
harmoni, som er målet. Synden forsvandt jo ikke, selv om der blev ofret, og
man ønskede at være
syndfri. Der måtte et
Ordforklaring:
anderledes offer til.
Slagtofre: Det egentlige offer, som skulle rense
Hvordan de blev frelst i
mennesket fra sin synd.
GT. Man blev ikke frelst
Afgrødeofre: Var en frivillig gave til Gud. En form
på anderledes måde, end
for taknemlighed for høsten
vi gør i dag. Når de var
Brændofre: Minder om afgrødeofferet. Dette er
deres synd bevidst, så
også en frivillig gave, men her ofrer man dyr til Gud.
kom de i templet og
Man giver ham hele dyret i taknemlighed.
ofrede det påskrevne
Synd ofre: Handler om en uforsætlig overtrædelse.
offer. Hermed bekendte
Dette skulle også renses i forhold til Gud.
de deres synd og
Eviggyldig offer: Dette er modsat alle de andre ofre.
bekræftede, at de havde
De andre skulle gentages om og om igen, idet vi
stadigvæk gjorde synd og derfor skulle et nyt offer
brug for en nådig Gud og
bringes. Men med Jesus sker der noget
en frelser. Ofrene pegede
revolutionerende nyt. De, som tror, bliver nu i Guds
fremad imod Jesus, og
øjne regnet som alt det, Jesus er. Derfor er der nu
derfor var hans død også
ikke længere brug for et nyt offer. Vi er perfekte,
for dem, selv om de intet
selv om vi kan se vores egen synd.
kendte til ham.
Det første og det andet:
Med udgangspunkt i Sl. 40 siger forfatteren, at ofrene, som ofres i templet
ikke kunne tilfredsstille Gud. Men det kunne Jesu offer. Derfor er
ofringerne i templet overflødige, og derfor ophæver han det. Anden del af
versene fra Sl. 40 handler om at gøre Guds vilje. Efter Guds vilje er vi blevet
helliget.
Helliget: Betyder ren og indviet til Gud. Man kan bedst beskrives som
værende fuldkommen. Bemærk, at det er noget, vi er blevet. Det betyder, at
vi var passive, mens Gud var den handlende part. Pga. helligelsen betyder
det, at Gud nu har ført os til målet.
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Eftertanke: I troen på Jesus er du gjort himlen værdig. Derfor er det vigtigt,
at du må se hen til Jesus for at finde ud af, hvem du i virkeligheden er. Dette
gælder både før, under og efter du synder, hvis du tror på Jesus.
Spørgsmål:
1.) Hvad sagde dig mest i teksten i dag?
2.) Det offer Jesus bragte førte folket til målet. Tal om hvad det betyder.
Gerne med udspring i vers 18.
3.) I Jeremias teksten beskrives der, at vi får et nyt hjerte. I 2.Kor. 5.17
beskriver Paulus det samme, men ved at kalde os for et nyt
menneske. Hvad betyder dette?
4.) I Kristus regnes vi for at være uden synd. Hvordan lever vi som
kristne i denne dobbelthed, at vi både på en og samme tid er total
syndfri i Kristus, og vi konstant mærker synden i vores liv?

Studie 4 – Hebr. 10.19-39 + Sl. 73.21-28

Den nye levende vej: Er vejen til Gud. Nu skal den ikke gå gennem
forhænget ind i det allerhelligste, men helt frem til Gud. Denne vej er en
levende vej og fortæller os, at det er vejen til livet. Ligeledes spiller dette
ordvalg på, at Jesus kalder sig selv for Vejen, Sandheden og Livet (Joh.
14.6).
Lad os: Forfatteren vil ikke gøre sig bedre end sine tilhørere. Han lever af
det samme, som de gør. Der kommer nu 4 opfordringer i versene 22-25. De
starter alle med ”Lad os” og peger på, hvordan den kristne skal leve med
sin nye identitet.
Synde med vilje: Dette udtryk
har ledt mange ind i fortvivlelse. Ordforklaring:
Frimodighed: Betyder egentlig fri for
For hvem har ikke gjort noget
mod. Handler om at jeg gør noget uden at
med overlæg? Syndede vi så
bekymre mig om konsekvenserne.
med vilje? Nej – her er det
Stud: Betyder en tyr, som er kastreret.
vigtigt at se Bibelen i sin større
Betegner en som er ubegavet eller som
sammenhæng. Forfatteren har
ubrugelige. Man kan jo ikke avle på en
jo netop fortalt, at Jesu offer
kastreret tyr.
havde bragt den troende til
målet. At der ikke skulle flere
ofre til. Altså synden er slettet helt ud for den troende. Derfor kan det ikke
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være synden i vores liv, der her er tale om. Hverken de små eller dem, som
vi betegner særlig store eller den synd, som vi ikke kan slippe af med. Alt
det er Jesu død for. Derfor må dette udtryk dække over, at hvis man
forlader Jesus som frelsesgrund, så er der intet alternativt, for uden Jesus
er der ingen frelse. Det betyder ikke, at synden er uden betydning i vores
liv. Synden kan lede os bort fra Jesus, hvis vi ønsker at give plads til den,
men kommer du til Jesus med dit liv, så handler dette vers ikke om dig.
At tåle lidelse og forfølgelse for Jesu skyld: En kristen er ikke fritaget for
modgang m.m. Faktisk lover Jesus os modgang - alene fordi vi tror på ham.
Det gør han ikke, fordi vi skal have det svært, men fordi vi enten skal ære
Gud igennem dette, eller at vores tror skal styrkes, så vi alene stoler på
ham. Det Gud dog lover os er, at han altid vil være der sammen med os. Vi
vil aldrig være alene i modgangen.
At leve Gud nær er min lykke: Dette er salmistens vidnesbyrd. Det bedste
sted at være er hos Gud, uanset hvordan livet ellers udarter sig. Salmen var
ellers startet med, at han var misundelig på alle de ikke troende, hvor
alting gik godt, og de ikke skulle bekymre sig om at leve et fromt liv. Men
han opdagede, at det ikke var lykken.
Eftertanke: Når jeg mister Himlen af syne, så bliver jeg lettere fokuseret på,
hvad denne verden kan tilbyde.
Spørgsmål:
1.) Hvad sagde dig mest i teksten i dag?
2.) Tal om de 4 ”Lad os” sætninger (Hebr. 10.22-25) og hvordan det skal
udleves?
3.) Hvad er forskellen på at synde med vilje og så være en synder? Læs
evt. Rom. 7.19-25.
4.) De mennesker, forfatteren sender dette brev til, var ved at overveje at
vende tilbage til den gamle pagt. Han minder dem om, hvordan de før
var villig til at give afkald på alt for Jesu skyld.
Tal om hvad de havde set hos Jesus, som gav dem denne frimodighed, og
evt. hvorfor vi evt. ikke ejer denne frimodighed?
5.) Tal om hvad I tror, der er sket siden, de nu er parat til at opgive pga.
modstand imod de kristne?
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Studie 5 – Hebr. 11.1-40

I tro….: Man kalder kap. 11 for troskapitlet. Her beskrives troen, men læg
mærke til, hvordan der altid følger en
handling med. I tro gjorde han…, I tro frembar Ordforklaring:
Forjættede land: Betyder
han osv. Vores tro kan aldrig alene være
egentlig det lovede land.
teoretisk. Det, som forfatteren her
understreger, er, at fordi de troede på Gud, så Henviser både til Kanaans land,
men peger også fremad mod
gik de også på hans løfter og handlede, som
himlen.
de gjorde.
Troens liv (vers 33-38): I første del
beskrives, hvordan mange af disse troshelte havde succes. De oplevede
Guds indgriben på en særlig måde, men midtvejs beskrives også, hvordan
mange måtte gå igennem lidelse for Guds navns skyld. Modgang og hårde
tider betyder ikke, at Gud er ligeglade eller straffer én pga. bestemte
synder. Men både modgang og gode tider er en del af kristenlivet og kan
rumme Guds velsignelse.
Eftertanke: En troshelt er ikke en særlig person med en særlig stor og sikker
tro. En troshelt er en der alene går på Guds løfter og tager sin tilflugt hos
ham.
Spørgsmål:
1.) Hvad sagde dig mest i teksten i dag?
2.) Tal om hvad tro er ud fra vers 1.
3.) I vers 6 tales det om at behage Gud. Hvad menes der med det, og
hvordan gør man det?
4.) Kap. 11 er en lang stribe af troshelte. Hvem er jeres troshelte?
5.) Er du en troshelt for andre?
6.) Tal om vers 40, at Gud ikke er kommet endnu, fordi vi har betydning
for ham.

Studie 6 – Hebr. 12.1-17 + 4.Mos. 21.4-9

Troens banebryder og fuldender: Dette er det som andre steder kaldes
for alfa og omega. For den troende er det ikke troen, som er det vigtigste,
men derimod det vi tror på – nemlig Jesus. Korset er der, hvor den nye pagt
sættes i gang, men samtidig også der, hvor den fuldendes. Alt ordnes uden
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for os, og derfor opmuntres vi til at se hen til Jesus i stedet for at stirre sig
træt i ens egne problemer og utilstrækkeligheder.
Herrens opdragelse: Som opmuntring minder forfatteren læserne om, at
det hårde er en del af Guds opdragelse. Gud tugter os for, at vi ikke skal
glide bort fra ham, men han gør det med en kærlighed. Forfatteren slår 2
ting fast. Den ene er at opdragelsen viser os, at vi er ægte børn og det andet
med et citat fra Ordsp. 3.11-12, at vi er elsket.
Esau: Var bror til Jakob. Hans
Ordforklaring:
far var Isak. Han kommer til at
Banebryder: Man kan oversætte det
stå som billede på, hvordan
med ophavsmand, altså troens udspring.
man kan ringeagte Gud og hans
Fuldender: Ham, som gør tingene
velsignelser. Han foretrak en
færdig. Ham, som gør tingene perfekt, så
skålmad i stedet for at have del
der ikke mere, som skal tilføjes.
i Guds velsignelser. Han blev
Første fødselsret: I GT var det sådan, at
senere stamfader til
hele arven tilfaldt den første fødte. Det
Edomitterne, som blev et
var også ham, som fik familiens
nabofolk til Israel, som de ofte
velsignelse. Grunden var, at delte man
lå i strid med.
arven i flere dele, så forringede man
Ingen går glip af Guds nåde:
familiens økonomisk indflydelse, fordi
Vi får givet nåden for intet,
den nu var delt ud over flere.
men vi kan miste den ved at
Tugtet: Betyder at disciplinere eller at
ringeagte den, sådan som Esau opdrage.
gjorde det. En anden advarsel
er imod synden. Ingen kan undgå synden i sit liv, men vi skal ikke slutte
fred med den, så den får plads. Synden kan sætte sig i vores liv, så det
bliver til en bitter og skadelig ukrudtsplante i vores liv, som kan resultere i
at nåden visner hos os. Derfor skal vores synd hen foran Gud og bekendes.
Se hen på slangen: Et super billede på hvad tro er. Da de var blevet bidt,
skulle de se hen på kobberslangen og dermed beholdt de livet.
Slangebiddene havde de stadigvæk, med giften var forsvundet. Kun den,
som så, bevarede livet. Det gjorde han, uanset om han var overbevist eller
ej. I Joh. 3.14 sammenligner Jesus det, som skal ske på korset med denne
beretning.
Eftertanke: Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise,
der tilkommer mig, for at jeg ikke skal blive så mæt, at jeg fornægter dig og
siger: »Hvem er Herren?« (Ordsp. 30.8b-9a)
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Spørgsmål:
1.) Hvad sagde dig mest i teksten i dag?
2.) I vers 1 har vi en opfordring. I vers 2 møder vi, hvordan vi skal gøre
det, og i vers 3 hvorfor vi skal gøre det. Tal om disse 3 vers.
3.) Snak om tro ud fra beretningen i 4. Mos. 21.
4.) Hvordan oplever du det, at være under Herrens opdragelse og tugt?
Glemmer vi nogle gange, at Gud tugter?

Studie 7 – Hebr. 12.18-29 + 2. Mos. 19.9-25

Zions bjerg: Zion var egentlig borgen i Jerusalem, men senere blev det
dækkende for hele byen. Jerusalem ligger på et bjerg, og man mener, at det
er det samme bjerg, som Abraham skulle ofre Isak på, men hvor Gud gav en
ged i stedet for. Senere kom templet til at ligger der. Men Zions bjerg har
også en betydning som det nye Jerusalem, som er billedet på himlen, og
stedet hvor de troende skal være sammen med Gud.
Jesus, pagtens formidler: Jesus er både en, som bragte den nye pagt i
stand, men han vil via Helligånden også gerne åbne op for, hvad dette
betyder for os. Han vil ind i vores liv og fortælle os, at vi har fred med Gud
pga. blodet fra hans offer.
Bede sig fri for…:Da Israel stod ved Sinais bjerg, og Moses fik loven på
stentavlerne, så ville folket blive kaldt op til Gud, så de kunne høre hans
røst, men folket bad sig fri, fordi Guds hellighed skræmte dem. Det var det
folk, som kun nogle kapitler senere byggede en guldkalv og tilbad den som
deres gud. Forfatteren bruger dette billede på at sige til os, at vi ikke må
bede os fri fra Guds hellighed og nærvær.
Eftertanke: Gud er en hellig Gud. Alle i Bibelen som møder Guds nærvær
falder på jorden og beder ham gå igen, fordi de er et syndigt menneske.
Mangler vi den dimension af Guds hellighed i vores Guds forhold?
Spørgsmål:
1.) Hvad sagde dig mest i teksten i dag?
2.) Hvorfor tror du, at folket bad sig fri for Guds nærvær (2.Mos. 20.1821)?
3.) Jorden og himlen kan rokkes, men Guds rige består – hvilken
betydning har det for dig?
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4.) Tal om hvordan vi kan tjene Gud med tak i gudsfrygt og ærefrygt jf.
Hebr. 12.28?

Studie 8 – Hebr. 13.1-25

Ordforklaring:
Broderkærlighed: De troende bliver sat ind i
familierelation med de andre troende. Derfor
kaldes de nu brødre og søstre, fordi Gud er
vores far. Broderkærlighed har den betydning,
at den handler om både brødre og søstre.
Formaning: Formaning på græsk er ikke bare
en løftet pegefinger, men derimod lige så
meget en opmuntring.

Et andet alter: Da de 12
stammer fordelte Kanaans land,
fik Levi stamme intet lod. De
skulle i stedet bo hos de andre og
tjene i templet. Her var en del af
deres løn at få føden fra de
mange dyr, som blev ofret. På
samme måde får den troende del
i Jesu offer. Den troende lever af
det offer, Jesus bragte.
Uden for lejren: De ofre, som skulle gives som syndofre, skulle brændes
uden for lejren. Det bruger forfatteren som billede på, at også Jesus døde
uden for byporten. Hans offer blev bragt for at tage synden bort.
At gå ud og bærer hans forhånelse: Opfordringen lyder at gå ud til Jesus.
To ting vil forfatteren gerne sige med det billede. Det første er, at for at
komme ud til ham, må man forlade byen. Jesu korsfæstelse skete nemlig
udenfor byporten. De måtte forlade Jerusalem, templet og alt som hørte
den gamle pagt til, hvis de ville have del i det nye. Her beskriver
forfatteren, at der skal komme et nyt Jerusalem (den nye jord, himlen osv.).
Den anden ting er, at ønsker man del i det nye, så må man også bærer
forhånelsen. I 1.Kor. 1.23 beskriver Paulus, at evangeliet er en foragelse for
jøder og en dårskab for hedningerne. Udenfor lejren blev af jøderne på
ørkenvandringen regnet for stedet, hvor hedningerne og det urene var.
Derfor blev man af jøderne dømt som en, der havde forladt Gud, hvis man
levede udenfor lejren. Men ligesom Moses i Hebr. 11.26, så er vejen til
himlen at stille sig hen til Jesus.
Eftertanke: Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et
menneske gøre mig? (Hebr. 13.6)
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Spørgsmål:
1.) Hvad sagde dig mest i teksten i dag?
2.) Tal om de formaninger som nævnes i versene 1-6.
3.) Hvordan styrker vi vores hjerte med nåden jf. vers 9.
4.) Tal om hvordan vi bringer Gud takkeofre jf. vers 15-16.
5.) Jesus er den samme til evig tid. Hvordan forholder vi os til det i dag,
og hvilken betydning har den for dit liv?
Evt. hvilke udfordring giver det for troen?
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