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BREVET TIL HEBREERNE - KAP. 5:6-10 
 
- Likeså sier han også på et annet sted: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. 7 Han har i 
sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse 
ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet 
av det han led. 9 Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige 
mot ham, 10 og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis. Heb 5:6-10 
 
JESUS ER VÅR YPPERSTEPREST 
Dette er bekreftet av Den Hellige Ånd i GT, spesielt i Salmen 110:4: 
- Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Sal 
110:4 

Getsemane var for Jesus innledningen til hans lidelse og var avgjørende for hans villighet til å 
bli vårt stedfortredende offerlam. 
- Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham 
som kunne frelse ham fra døden. v. 7 
 
I hagen bar Jesus frem for Gud både bønner og nødrop. Hvor dyp denne sannhet er. 
Hebreerbrevets forfatter makter å se inn i denne hemmelighet som på en særlig måte berører 
Jesus og hans menneskelige side. En skulle tro at for Jesus, som var selve livet og hadde liv i 
seg selv, var døden en skremmende opplevelse. Skriften sier at Jesus hadde dødsangst og så 
sterk at hans blod ble som blodsdråper som falt til jorden. 
- Og han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper 
som falt ned på jorden. Luk 22:44 

Men samtidig var det en annen smerte han fryktet mer enn noen, det å skulle bli gjort til synd 
og oppleve straffen for alle menneskers synder, adskillelsen fra Gud.  
Alt dette visste Jesus og mellom hagens trær i den mørke natt, ropte han med høyt skrik men 
hans tårer strømmet ned over hans hellige kinn. For det var bare Faderen som kunne fri ham 
fra denne døden. Hvem kan forresten forstå hva han opplevde? 
 
Dette hadde Jesus klart for seg og Salmen 22 ble en virkelighet skulle bli en virkelighet for 
ham. I den salmen ser vi Messias som nettopp på korset opplever adskillelsen fra Gud: 
- Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Sal 
22:2 

 
JESUS BLIR BØNNHØRT 
Skriften sier at Jesus ble bønnhørt.  - Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.. 
 
I dette ligger at Faderen ikke bare hørte hans sterke bønnerop, men også svarte ham. Det kan 
man forstå når man ser Jesus etter bønnekampen i Getsemane. Hans uro ble forandret til 
absolutt ro. Han frykt ble borte og han vandrer med en spesiell frimodighet og styrke inn i 
lidelsen som ligger foran ham. Han møter sine fiender også med opphøyet styrke og med løftet 
panne. Han er fullstendig overgitt oppgaven som verdens frelser og forsoner. 
 
ENGLER KOMMER 
Englene er mektige vesener og vi møter dem i Bibelen. De er Guds sendebud og bringer Guds 
dommer til verden. Jesus, i din menneskelige tilværelse, var kjent med deres tjenester. Vi 
finner dem hos Maria når hun får beskjed om at hun skal føde frelseren. Vi finner dem når 
Jesus har endt sin fristelsesperiode i ørkenen.  De er til stede hos Jesus i hans kamp i 
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Getsemane der han ligger på sitt ansikt i inderlig bønn. 
- Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og 
ham alene skal du tjene. 11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Matt 4:10-
11 
- Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. 43 Da viste en 
engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Luk 22:42-43 
 
HAN LÆRTE LYDIGHET 
La oss først se på årsaken til syndefallet i Edens hage. Det skyldtes utelukkende ulydighet. 
Både Eva og Adam var ulydige mot Guds befaling om å IKKE spise at treet til kunnskap om 
godt og ondt. Deres øyne ble åpnet og de forsto at de hadde syndet og sto uten ære for Gud. 
- For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også 
de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Rom 5:19 

Israels ulykke var deres ulydighet mot Guds. Det ulydige og vantro Israel fikk ikke komme inn 
i Kanaan på grunn av ulydighet mot Gud. Deres kropper falt i ørkenen og innreisen til 
løfteslandet ble utsatt i 40 år. Moses står som representant for lovens og lovens tid. Etter ham 
kom Josva eller Jeshua (Jesus) og han ledet Israel over Jordan inn i landet med melk og 
honning. 
Vi ser her at Israel ikke ble forkastet men tuktet med mange lidelser i ørkenen (verden). Men 
etter at deres utlendighet tok slutt, fikk de gå inn i landet. Paulus bruker dette i sin 
undervisning om Israel i Romerne 11 Til slutt vil også Israel oppleve den samme miskunn som 
vi, hedningefolkene har fått oppleve. 
- På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få 
miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot 
dem alle. Rom 11:31-32 
 
JESU LYDIGHET 
Dette er et vanskelig avsnitt. Vi tror at Jesus alltid var lydig mot Faderen og hans vilje. Jesus 
gjorde alltid det som behaget Gud. 
- Han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som 
er til behag for ham. Joh 8:29 

Men korset var for Jesus, den ultimate prøven på hans lydighet. Ved denne lydighet ble 
frelsesverket fullført. Her er skriften klar. 
- For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også 
de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Rom 5:19 
- men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og 
da han i sin ferd var funnet som et menneske, 8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, 
døden på korset. Fil 2:7-8 
 
JESUS BLE FULLENDT 
Hva betyr det at Jesus ble fullendt? Var han ikke fullkommen? Selvfølgelig var han fullkommen 
og hans person er uten lyte. Dette ordet betyr at det han var kommet for, nemlig for å dø for 
verdens synd, var nå blitt fullendt. Gjennom kampen i Getsemane ble han absolutt klar for 
forsoningsverket. På engelsk heter det «accomplished» som kan bety gjort fullstendig. Det er 
derfor riktig å si at Getsemane er en viktig del av frelseshistorien i det Kristus her blir endelig 
satt i stand – gjennom lidelse – til å fullføre den gjerning han var kommet for å gjøre.  
 
Han «læretid» mot den yppersteprestelige tjenesten var over. Han kunne nå bli yppersteprest 
etter Melkisedeks vis. 
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Sitat fra Eusebius 
 
En av de tidligere kirkefedrene, Papias skriver kort om Hebreerbrevet. I dette brevet gir han 
mange tanker fra brevet til Hebreerne, og gjengir også muntlig noen av brevets uttrykk, og 
slik viser med klarhet at brevet ikke er en nylig produksjon. Derfor synes det rimelig å kunne 
regne med at brevet må betraktes å stå sammen med de andre skrifter av apostelen (Paulus). 
For som Paulus hadde skrevet til hebreerne i deres eget språk, er det noen som sier at 

evangelisten Lukas, andre at denne Clemens selv oversatte brevet til Hebreerne.  
 


