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BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES 
 
Hebr. 1:11-14 
 
- De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, 12 som en 
kappe skal du rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, 
og dine år tar aldri slutt. 13 Men til hvem av englene har han noen gang sagt: Sett deg 
ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 14 Er de ikke 
alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Heb 
1:10-14 
 
KRISTUS SOM SKAPEREN 
 
Jesus fremsettes som skaperen og sitatet er fra Salmen 102 versene 25-27: 
 
- Jeg sa: Min Gud, ta meg ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt. I 
gammel tid grunnfestet du jorden, og himlene er et verk av dine hender. De skal forgå, 
men du blir stående. De skal alle eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og 
de blir skiftet ut. Sal 102:25-27 

Hebreerbrevets forfatter finner Kristus i denne salmen og ut fra andre skriftsteder er 
det klart sagt at Kristus var til stede i skapelsen av himmelen og jorden, ja, at han er 
Skaperen av alt. Dette finner vi mange steder som f. eks. i Johannes evangelium. 
 
- Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Joh 1:3 
- Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Joh 1:10 

Likeså hos Paulus: 
 
- For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten 
det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved 
ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Kol 1:16-17 

- For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. 
Rom 11:36 

EGENSKAPER VED KRISTUS 
 
Vi holder oss til Salmen 102 og ser at tre egenskaper er fremtredende ved Kristus i 
denne sammenhengen. 
 

 Han er fremsatt som Gud. (Fil.2:5-12) 
 Han er evig som Gud. (Hebr. 13:8) 
 Han er uforanderlig som Gud. (Jak 1:17) 

 
Som Skaperen eksisterte han før alle ting og er ikke begrenset slik hans skapning er. 
Vi ser jo at det er forskjell mellom Skaperen og det han skapte. 
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SKAPERVERKET ELDES OG BLIR BORTE 

 
DEN 2. TERMODYNAMISKE LOV  
sier at alt blir nedslitt og eldes og vil etter hvert bli borte. Alle systemer vil etter hvert 
komme i uorden og dø ut. Dette er ikke nytt eller ukjent i Bibelen som erkjenner 
denne lov som enkelt kalles «forgjengelighetens lov». Det gjelder skaperverket, det 
gjelder jorden, det gjelder mennesket.  
 
- Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la 
den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen 
under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele 
skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare 
det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens 
vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Rom 8:20-23 

Denne lov begynte i Edens hage ved syndefallet og har siden fortsatt gjennom 
tidsaldrene. Nedbrytelsesprosessen synes å øke mot endens tid. Det skjer fortere og 
mer intenst. Alt blir komprimert og endetidens begivenheter utvikler seg hurtigere. 
 
JORDEN OG SKAPERVERKET ER SOM ET KLESPLAGG. 
 
Jorden blir ikke borte. Den forsvinner ikke, slik mange tror. Jorden og alt på den 
ELDES. Hebreerbrevet sier jorden er som en kappe som RULLES SAMMEN. 
 
Vi legger merke til disse to ordene: eldes og rulles sammen. Det forteller også om den 
2. TERMODYNAMISKE LOV om forgjengelighet og død. Når jorden har hatt sin tid og er 
blitt utslitt som et klesplagg, skal den yte skikkelsen tas vekk. Det kommer en 
omskiftelse – en endring. Gud gjør jorden skikkelse ny igjen. 
 
- Du skjuler ditt ansikt, de forferdes. Du drar tilbake deres livsånde, de dør og vender 
tilbake til støv. Du sender din Ånd ut, de blir skapt, du gjør jordens skikkelse ny igjen. Sal 
104:29-30 

- Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For 
disse ordene er troverdige og sanne. Åp 21:5 

MEN HERREN FORBLIR DEN SAMME 
 
Kristus, Sønnen, som står over englene, er Skaperen av alle ting. Når alle ting kommer 
til en ende og tiden for den store omskiftelsen skal skje, vil han stå frem på støvet. 
 
- Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Job 
19:25 

- For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen 
skal lenger komme dem i hu. Jes 65:17 
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- Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var 
veket bort, og havet er ikke mer. Åp 21:1 

KRISTUS OG HANS ENDELIGE SEIER 
 
- 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! Sal 110:1-2 

Det presiseres at dette har aldri blitt sagt til noen av englene. Det er sagt til Jesus, han 
som både er Davids sønn og Davids Herre. 
 
Dette var vanskelig å forstå for fariseerne som stilte Jesus mange vanskelige spørsmål 
for å få noe å anklage ham for. Jesus stilte dem et spørsmål som de ikke kunne svare 
på. 
 
- Men mens fariseerene var samlet, spurte Jesus dem: Hva mener dere om Messias? Hvem 
er han sønn av? De sier til ham: Av David. Han sier til dem: Hvordan kan da David i 
Ånden kalle ham Herre? Han sier jo: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre 
hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Når nå David kaller ham 
Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare ham et ord. 
Heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Matt 22:41-46 

Det er klart at David i denne salmen profeterer om Messias. Men samtidig som 
Messias er kommet av Davids rot og ætt, har han også en guddommelig side. David 
kaller derfor Messias for Herren. 
 
Det er brukt to hebraiske ord her: 1) Jehova (Herren) og 2) Adonay (Herre).  Begge 
disse ordene er titler på guddommen og forteller om Jesus som Herren og Gud, hans 
far som Herren. Så Jesus er fremsatt her, både som menneske (Davids sønn) og som 
Guds Sønn (Herren). 
 
Denne Jesus Kristus skal oppleve å sitte ved Guds høyre hånd i det høye. Det har 
funnet sted en fornedrelse først, i det Sønnen kom til jorden i menneskeskikkelse, 
(Ordet ble kjød) og deretter en opphøyelse som ligger i ordene uttalt fra Guds munn: 
«Sett deg ved min høyre hånd (og sitt der) inntil jeg får lagt alle dine fiender til 
skammel for dine føtter..» Dette blir rett forstått og forkynt av apostlene: 
 
- Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige 
Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører. Apg 2:33 

- Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel 
omvendelse og syndenes forlatelse. Apg 5:31 

VÅR FORBEDER I HIMLEN 
 
Vi vet fra skriften at Kristus nå er opptatt med å se til sin menighet på jorden. Han er i 
kontinuerlig forbønnstjeneste for alle de hellige. Begynnelsen til denne 
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yppersteprestelige tjenesten finner vi i Johannes 17:1- Hvor han begynner å be for 
sine disipler men ikke bare for dem. Jesus ser ut i den store verden og finner at 
millioner av andre vil også komme til tro på ham og trenge hans forbønn.  Han sier at 
han ber ikke for verden men for de mennesker som Faderen har gitt han ut av verden.  
- Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, 
Joh 17:20 

- Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er 
dine. Joh 17:9 

Dette blir bekreftet av både Paulus og Hebreerbrevet: 
 
- Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. 
Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid 
lever for å gå i forbønn for dem. Heb 7:24-25 

- Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er 
blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Rom 
8:34 

ENGLENES TJENESTE 
 
- Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve 
frelse? Heb 1:14 

Når det gjelder englene, er de tjenende ånder. Gud sender dem ut og de tjener de 
frelste over hele jorden. De gjør dette for at de skal oppleve en endelig frelse ved Jesu 
komme. Så både Herren Jesus og englene er opptatt med å lede menigheten frem til 
det endelig og avsluttende frelsessenarioet. 
 
 


