
1 
 

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES 
 
Kap 3:1-6 
 
- Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall: Gi akt på Jesus, den apostel og 
yppersteprest som vi bekjenner. 2 Han var tro mot den som innsatte ham, likesom også Moses 
var tro i hele Guds hus. 3 Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger et hus, er jo 
større ære verd enn huset selv! 4 Hvert hus er jo bygd av noen. Men den som har bygd alt, er Gud. 
5 Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. 6 Men 
Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved 
frimodigheten og det håpet vi roser oss av. Heb 3:1-6 
 
DE HELLIGE SØSKEN 
Han skriver til menigheten av de messianske troende. Men han skriver også til oss som er de 
frelste av hedningene. Vi er alle «hellige brødre og søstre». Det skyldes ikke vår fortreffelighet 
eller at vi har fortjent å være del av Guds familie. Nei, alt er av nåde. 
Det skyldes at Jesus, vår store bror, tok bort vår synd og syndeskyld og helliget oss ved sitt 
blod. 
 
- Ved denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb 10:10 
For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Heb 10:14 

Det er kun ved Jesu blod at vi kan bli akseptert av Gud. Det er kun gjennom Jesu blod at vi kan 
komme nær til Gud, vi som før var fremmede og utlendinger og langt borte. 

 
- Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for 
paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. 13 Men nå, i Kristus Jesus, er 
dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ef 2:12-13 
- utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med 
Jesu Kristi blod: Nåde og fred være med dere i rikt mål! 1Pet 1:2 

 
DET HIMMELSKE KALLET 
Som Guds barn har vi opplevd å få del i det himmelske kallet. Hvilket kall er dette? 
Vi vet at det finns ingen mennesker som kan bli Guds barn uten ved Guds kall. Vi som er frelst, 
har alle fått del i dette spesielle kallet. Det kom til oss på forskjellig vis men stilte oss på valg. 
De som sa JA til kallet, fikk del i det og ble «ekklesia», den utvalgte skaren. Paulus skriver til 
menigheter og i hvert brev skriver han om disse utvalgte når han hilser dem: 
 
- Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår 
Far, og Herren Jesus Kristus. Rom 1:7 
- til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, sammen 
med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre: 1Kor 1:2 

OPPFORDRINGEN: GI AKT PÅ JESUS 
Hebreerbrevets forfatter har for vane å skrive «vi» og «oss» og gjør seg selv delaktig i brevet 
og formaningen. Her kommer en formaning om å gi akt på Jesus. 
Verbet betyr «tankefull observasjon/oppmerksomhet». Formaningen er at vi må betrakte 
Jesus med mer enn et kort øyekast. Det betyr at vi må se på ham grundig, ja, gi akt på ham og 
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tenke grundig på ham, hva han er og hva han gjør. Engelsk sier «consider» som betyr «å 
betrakte». 
 
- Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres 
sjeler og bli motløse. Heb 12:3 

JESUS SOM APOSTEL OG YPPERSTEPREST 
Jesus fremstilles her med to titler og tjenester. Han sies å være både apostel og yppersteprest.  

 
JESUS ER APOSTEL 
Hans tjeneste som apostel betyr enkelt at han er utsendt. Jesus er Faderens utsending til 
verden og med en misjon: å frelse det som er fortapt. Dette fra ordet «apostolos» som betyr 
utsending. I dette ligger utgangspunktet for utsendelsen, dvs. at det var én som sendte ham. 
For det andre, han var utsendt til noen. 
Dette kan vi enkelt svare på nemlig at det var Gud Faderen som sendte Jesus. Videre at han ble 
utsendt til denne verden og menneskene der (gresk: eukumene = menneskeverden). 

 
- Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er 
utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Joh 8:42 
- For de ordene som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at 
jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Joh 17:8 

JESUS ER YPPERSTEPREST 
Dette er et stort tema i Hebreerbrevet og blir tatt opp flere ganger i brevet. Av det må vi forstå 
at nettopp dette er svært viktig. 
 
La oss huske at Jesus ikke var av Levi stamme og hadde derfor ikke adgang til templets 
offertjeneste. Jesus var av Davids hus og ætt og tilhørte derfor Juda stamme, kongestammen. 
 
Han hadde derfor ingen arverett til noen form for prestetjenesten etter Arons vis. 
Hvis han skulle være yppersteprest måtte en annen type introduseres. Dette er en hovedsak i 
Hebreerbrevet. Det aronittiske prestedømmet var ment å skulle vare bare så lenge lovens tid 
eksisterte. Når loven ble oppfylt i Kristus opphørte også det aronittiske prestedømmet med 
yppersteprester. 
 
Den Hellige Ånd introduserer en ny type yppersteprestelig linje som kalles «etter Melkisedeks 
vis». Dette vil vi komme tilbake til men la oss se etter noen skriftsteder. 
 
- Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for 
dine føtter! 2 Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine fiender! 
3 Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som 
dugg ut av morgenrødens skjød. 4 Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til 
evig tid etter Melkisedeks vis. Sal 110:1-4 

Det er denne Jesus vi må betrakte med full ettertenksomhet så vi kan forstå hvor stor han er. 

 
JESUS STØRRE ENN MOSES 
Det har vært sagt at ingen større enn Moses bortsett fra Jesus Kristus. Dette er sant. Moses er 
en ruvende skikkelse i Bibelen og uten tvil æret fremfor alle andre. 
Men Hebreerbrevets forfatter beskriver ham bare som TJENER. 
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- Og han sa: Hør nå hva jeg har å si dere: Når det gjelder en profet som dere, så gir jeg, Herren, 
meg til kjenne for ham i syner og taler med ham i drømmer. 7 Men slik er det ikke med min tjener 
Moses. Han er tro i hele mitt hus. 4Mos 12:6-7 

Igjen ser vi at Hebreerbrevet forfatter henter sin dype undervisning fra teksten i GT. Her står 
det tydelig om Moses at han beskrives som en tjener i Guds hus. 
 
EN TJENER FOR ISRAEL I EN BESTEMT PERIODE 
Moses ble uten tvil utvalgt av Gud og i hans liv fra begynnelsen av, ser vi Guds finger er med 
og leder begivenhetenes gang. Han ble dømt til døden men vant livet ved at han ble tatt opp av 
Nilens vann. Dermed kom han til Faraos hus og ble regnet som en arvtaker til kongedømmet 
over Egypt. Men Guds plan var annerledes og han kom til å bli jødefolkets frelser. Ikke bare 
det. Han formidlet også overleveringen av Loven til Israel ved hendelsene på Sinai. I 40 år var 
han med folket i ørkenvandringen og så utallige under og Guds herlighet. Likevel kom han 
ikke inn i det lovede landet. Loven representeres ved Moses, nåden ved Jesus Kristus. 

 
- For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Joh 1:17 
 

MOSES PROFETISKE TJENESTE 
Moses sies å ha vært tro i Guds hus Israel i en spesiell profetisk tjeneste. Han var tro til å vitne 
om det som skulle forkynnes.  
 
Moses som representerte loven tjente til å fremstille evangeliets hemmeligheter i form av 
gudstjenesteordningen og ofrene som alle var en skygge av det som skulle komme ved 
Kristus. Hans ord, nedskrevet i de fem mosebøkene inneholder også en mengde profetiske 
budskap om de tider som skulle komme når Jesus kom.  

- De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som 
Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet: Se til at du gjør alt etter det bildet som 
ble vist deg på fjellet! Heb 8:5 
- Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de 
himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. Heb 9:23 

JESUS MER ENN EN TJENER 
Jesus er også Guds tjener og har mange profetier over seg i GT. Han er Guds utsendte (apostel) 
til menneskeverden og med et oppdrag. Han skal grunnlegge retten på jorden. 

 
- Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på 
ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene. Jes 42:1 
- Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham 
og samle Israel for ham – og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke – 6 han 
sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av 
Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til 
jordens ende. Jes 49:5-6 

- Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. 
14 Likesom mange var forundret over deg – så ille tilredt var han at han ikke så ut som et 
menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn – Jes 52:13-14 
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- Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den 
rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Jes 
53:11 

Vi ser her at Jesus er nevnt som Guds salvede tjener utsendt til verden med en misjon: Han 
skal frelse og rettferdiggjøre de som tror gjennom sin lidelse og død. 
 
JESUS HAR STØRRE ÆRE EN MOSES 
Dette er klart ved en enkel sammenligning mellom Moses og Jesus i deres funksjon. 
Moses var en tro tjener i Guds hus den gang, nemlig i hele Israel.  
Med Jesus er det annerledes fordi han ikke bare er en tjener som Moses men SØNN. 
Jesus er også den som har skapt huset, dvs. han er opphavet til jødefolket (huset som Moses 
tjente i).  
 
Når man ser er flott hus er spørsmålet alltid: Hvem bygget huset? Svaret er enkelt: Moses 
bygget ikke huset (Israel) men Jesus gjorde det.  
Går vi tilbake til GT og leser om Herrens kall av Abraham og alle løftene som ble gitt, ser vi at 
det var Herren (Jesus) som kalte Abraham og alle hans etterkommere som ble det mektige 
jødiske folket. I 1. Mos 18 leser vi om de tre himmelske vesener som besøkte Abraham på det 
varmeste av dagen.  
 
- Så åpenbarte Herren seg for ham i Mamres terebintelund, en gang han satt i teltdøren midt på 
heteste dagen. 2 Han løftet sine øyne, og se, tre menn sto foran ham. Da han så dem, løp han dem 
i møte fra teltdøren, bøyde seg til jorden 3 og sa: Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine 
øyne, så ber jeg deg, gå ikke din tjener forbi! 1Mos 18:1-3 
- Og han (Herren) sa: Jeg vil komme tilbake til deg på denne tid neste år, og se, da skal Sara, din 
kone, ha en sønn. Sara hørte dette i teltdøren, som var bak ham. 1Mos 18:10 
- Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og sier: Skal jeg virkelig føde barn når jeg er blitt så 
gammel? 14 Skulle noen ting være umulig for Herren? På den bestemte tiden vil jeg komme til 
deg igjen, på denne tiden neste år, og da skal Sara ha en sønn. 1Mos 18:13-14 

JESUS HAR SITT HUS 
I dag bor ikke Gud i hus gjort med hender. Tiden med tempel og alter er forbi. Det skjedde da 
Jesus forlot templet for siste gang, da han sa: 

 
- Se, huset deres skal bli liggende øde! 39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før 
dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Matt 23:38-39 

Menigheten er nå hans hus og han bor i oss ved sin Hellige Ånd.  

 
- For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning. 1Kor 3:9 
- bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. 21 I ham 
blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. 22 I ham blir også dere, 
sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden. Ef 2:20-22 

FASTHET ER NØDVENDIG 

Disse veldige løfter krever at vi holder fast og er frimodige i håpet vi har fått. 

- Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder 
fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av. Heb 3:1-6 
 




