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DATERING OCH FÖRFATTARE
Att brevet till hebreerna skrevs innan templet i Jerusalem förstördes år 70 e.Kr.
förstår vi av att det förekom tempeloffer, beskrivet i presens.
Låt oss se på en del människor som läste denna epistel och använde den i sitt
predikande och skrivande:
Polykarpus föddes 69 år e.Kr. och dog år 155. Han blev en del av den andra
generationens kristna och tjänade som biskop i Smyrna, en kyrka som Paulus
grundade. Han citerar från Hebréerbrevet i sina olika skrifter i NT.
Clement av Rom föddes sent i det första århundradet och tillhörde den andra
generationens kristna. Med tiden blev han biskop i kyrkan i Rom. Han använde
också Hebréerbrevet i sin undervisning.
Justin Martyren levde mellan 100-165 e.Kr. och föddes i en hednafamilj i
Palestina. Han stannade slutligen i Rom efter sin omvändelse till Kristus där han
startade en skola och använde bl a Hebréerbrevet där.
Dionysius av Alexandria föddes i det första århundradet och dog i 265 e.Kr.
och var en tredje generationens kristen. Med hjälp av hans skrifter kan vi se att
också han använde Hebréerbrevet.
Teofilus av Antiokia föddes i det andra århundradet och dog år 181 e.Kr. Han
var av den tredje generationens kristna och lärde också ut Hebréerbrevet.
På grund av denna korta historiska sökning kan vi fastställa att brevet till
hebréerna användes av den andra och tredje generationens kristna, och många
hade varit i kontakt med apostlarna själva.
Mycket länge tillskrev kyrkofäderna brevet aposteln Paulus, men under de
senaste århundradena säger de sk ”forskarna” att detta inte är sant, då vi inte vet
vem som skrev brevet, därför att det inte ”framgår vem som är författaren.”
Min syn på detta är att aposteln Paulus var författaren till detta brev av följande
skäl. I kapitel 13 finner vi flera saker som pekar på Paulus. I vers 15 talar där
författaren om att alltid prisa Gud på ett sätt som vi också kan finna i
Filipperbrevet. Författaren ber om förbön så han slipper ut ur fängelset och säger
till läsarna att Timoteus har blivit släppt ur fängelset. När författaren avslutar
brevet sänder han hälsningar från de kristna i Italien och det var ju där som
Paulus var fånge under lång tid.
Oavsett vem som skrev detta brev finns det inte skuggan av ett tvivel om att det
var den Helige Ande som styrde skrivarens penna och gav oss därmed den
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klaraste av alla Kyrkans läror när det gäller dess förhållande till det gamla
förbundet, och ett nytt förbund hade kommit som det judiska folket måste ta emot
om de ville vara en del av den Messias som Gud sände från Himlen.

KAPITEL ETT
De första tre verserna är en explosion av information som var okänd för judar
som hade tagit emot det faktum att Gud hade talat till judarnas fäder genom
profeterna men inte förstått att i de yttersta dagarna har Gud talat till dem genom
sin Son. Hebr. 1:1-3
Det finns fyra nya koncept som har presenterats för judarna:

1. Det finns en Guds Son
I den allra första början av Bibeln sa Gud att han ville göra människorna till sin
avbild. 1 Mos. 1:26-27
Det hebreiska ordet för Gud som används av Gud är Elohim, som översatt till
svenska blir “Gudar.” därför introducerades Adam från början till termen ”Gudar”
och när redogjorde för skapelseberättelsen som han fått av Elohim, noterade
Adam plikttroget vad han hade hört från ”Gudarna.”
Det är viktigt för oss att förstå att Adam talade det ursprungliga språk som gavs
åt människan, och det talades i mer än ett tusen år tills Elohim kom ner hit och
förbistrade människornas språk och skapade nya språk som gjorde det omöjligt
för en grupp att förstå en annan. 1 Mos. 11:1-9
Skapelseredogörelsen gjordes av Adam och förmedlades till Enok, som i sin tur
vidarebefordrade den till Metusalem, som sände den vidare till Lamek, som gav
den till Noa.
Abraham var ättling till Noas son Sem, som ännu levde när Abraham föddes.
Abraham var av den nionde generationen efter Sem och Skapelseberättelsen
gick sen vidare till varje ny generation. Det språk Abraham talade var kaldeiska,
som också talades av Isak, Jakob and Josef. Under de 430 åren i Egypten
förändrades stammen Israels språk till hebreiska och när Moses redogjorde för
skapelseberättelsen, blev den översatt från kaldeiska till hebreiska.
Moses ändrade inte begreppet “Gudar” till Gud; istället bevarade han den
ursprungliga texten intakt, utan någon förklaring. När Moses skrev ner Numeris
(4 Mosebok), citerade han profeten Balaam; och där blir vi för första gången
introducerade till begreppet ”Människosonen,” den term som är så vanlig i
evangelium om Jesus. 4 Mos. 23:19-21
Profeten Daniel gav oss en mer direkt förståelse om att termen ”Människosonen”
är gudomlig och att han är en del av Elohim. Dan. 7:13-14
Jesus kallade sig Människosonen. Matt. 8:19-20; 9:1-8
Begreppet Guds Ande, dvs. den Helige Ande finner vi redan i 1 Mosebok 1:2,
där det står att Guds Ande svävade över vattnet.
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Som kristna på 2000-talet har vi tillgång till Johannes evangelium som ger den
klaraste definitionen av Elohim som Gud Fader, Gud Son och den Helige Ande.
Joh. 1:1-2; 14; 25-26; 16:7-11

2. Han är Guds arvinge
Det finns inga koncept i det Gamla Testamentet som säger att Människosonen är
Guds arvinge; instället får vi vända oss till Jesus för att finna detta begrepp.
Joh. 5:17-31; 10:24-30
Aposteln Paulus klargjorde samma begrepp. 1 Kor. 15:22-28

3. Jesus är Skaparen
Det är bara i Nya Testamentet som vi har en klar undervisning av gudomen och
Jesus som Skapare. I Johannes evangelium identifierar Jesus sig själv som det
Gamla Testamentets Gud. Joh. 8:52-58
Jesus använde namnet “Jag Är,” som ursprungligen användes när han talade om
Moses. 2 Mos. 3:13-15
Den hebreiska grundtexten säger att Elohim berättade för Moses att “Jag är den
jag är.”
Aposteln Johannes förklarade att Jesus var Skaparen. Joh. 1:1-4; 10
Det upprepas av aposteln Paulus. Kol. 1:9-17

4. Jesus Upprätthåller Allting
Begreppet att Jesus upprätthåller allting genom kraften av sitt ord, var också ett
nytt begrepp för judarna på Jesu tid. De visste inget om atomer, neutroner,
elektroner etc. De visste inget om den oerhörda energi som fanns instängd i
atomen, de visste inget om atombomber, vätebomber eller ens neutronbomber.
Den Helige Ande gav aposteln Petrus kunskapen om att hela universum kommer
att upplösas till slut. 2 Petr. 3:10-13
Så fort domarna är avfattade vid den Stora Vita Tronens Domstol,
kommer Jesus att sluta upprätthålla allt, och den Skapelse vi lever i
kommer att upplösas. Alla kristna kommer att förflyttas till den Nya
Skapelsen och alla de som inte tror på Jesus kommer att kastas i den
Brinnande Sjön. Upp. 20:10-15; 21:1
Kom ihåg, det är viktigt att du blir ordentligt frälst, men det är också viktigt
hur du fortsätter leva det kristna livet!
Har du ett öra att höra med?
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