11

TIL SABBATTEN | 12. JUNI 2021

Den nye pagts
helligdom

Ugens vers

”Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få
den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt“ (Hebr 9,15).

Introduktion

En mørk aften uden måneskin og med en blæksort himmel gik Frank
hen ad de skyggefulde tomme gader. Efter nogen tid hørte han fodtrin bag sig. Der var nogen, der fulgte efter ham i mørket. Personen
nåede hen til ham og sagde: ”Er du Frank, trykkeren?“
”Ja, det er jeg. Men hvordan kunne du vide det?“
”Vel,“ sagde den fremmede, ”jeg kender ikke dig; men jeg kender
din bror rigtig godt, og selv i mørket mindede dine fagter, din måde
at gå på og din bygning så meget om hans, at jeg tog for givet, at du
måtte være hans bror.“
Denne historie illustrerer en betydningsfuld sandhed i forbindelse
med israelitternes helligdomstjeneste. Bibelen siger, at den var en
skygge, en efterligning, et billede af det virkelige. Men der var nok
i skyggen og billedet til tydeligt at pege på og åbenbare de sandheder, den skulle repræsentere, nemlig Kristi død og ypperstepræstelige
tjeneste i den himmelske helligdom.
Kort overblik over denne uges studium:
Hvorfor ønskede Gud, at israelitterne skulle bygge en helligdom?
Hvad lærer helligdommen os om Kristus som vores stedfortræder?
Hvad foretager Jesus sig i himlen som vores repræsentant?

Ugens tekster
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2 Mos 25,8
Es 53,4-12
Hebr 10,4
Hebr 9,14
Hebr 8,1-6
1 Tim 2,5-6

SØNDAG

6. JUNI 2021

Relation
”Jeg vil opslå min bolig iblandt jer, og jeg vil ikke vrage jer. Jeg vil
vandre midt iblandt jer, og jeg vil være jeres Gud, og I skal være
mit folk“ (3 Mos 26,11-12).
Én ting bør nu stå klart: enten det gælder den gamle eller den nye
pagt, ønsker Gud et nært kærlighedsforhold til sit folk. Pagterne
danner grundlæggende ”reglerne“ (i mangel af et bedre ord) for
dette forhold.
Relation er til alle tider og i alle sammenhænge afgørende for
pagten. Men for at en relation kan eksistere, må der være samspil,
kommunikation og kontakt, især når syndige, fejlende og tvivlende
mennesker er involveret. Det ved Gud selvfølgelig, og han tog derfor initiativ for at sikre sig, at han åbenbarer sig for os på en sådan
måde, at vi inden for vores syndige menneskeheds begrænsninger
kan relatere til ham på en meningsfyldt måde.
2 Mos 25,8

Hvilke begrundelser giver Gud for, at han ønsker, at isaelitterne
skal bygge helligdommen?
Svaret på det rejser selvfølgelig et andet spørgsmål, nemlig ”Hvorfor?“ Hvorfor ønsker Gud at bo midt iblandt sit folk?
Svaret kan måske findes i de to vers øverst på siden (3 Mos 26,1112). Læg mærke til, at Herren vil ”opslå sin bolig“ iblandt dem. Og
så siger han, at han ikke vil ”vrage“ dem. Han vil vandre midt iblandt
dem, og vil være deres Gud. Og de skal være hans folk. Se på de forskellige dele af denne tekst. Personforholdet kommer meget tydeligt
frem.

3 Mos 26,11-12
2 Mos 25,8

Brug et par minutter på at gennemgå teksterne. Skriv de forskellige
elementer ned, som viser, at Gud ønsker en relation til sit folk.
Fokuser især på det udtryk, hvor Herren siger: ”jeg vil ikke vrage jer.“
Hvad ved selve helligdommen giver mulighed for syndige mennesker
at blive accepteret af Gud, og hvorfor er det så vigtigt for processen
med at oprette en pagt?
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MANDAG

7. JUNI 2021

Synd, offer og anerkendelse
Hebr 9,22

I Det Gamle Testamente havde Gud fastsat, at syndere kunne fjerne
deres synd og skyld ved at ofre dyr. Israelitternes blodige ofringer er
detaljeret beskrevet i 3 Mos 1-7. Man skulle nøje følge forskrifterne
for brugen af og bortskaffelsen af blodet i de forskellige slags ofre.
Blodets rolle i offerritualerne er faktisk et af de grundlæggende særtræk ved Israels offersystem.
Den person, som havde syndet og dermed havde brudt pagtsforholdet og loven, som pagten byggede på, kunne blive helt og fuldt
genindsat i fællesskabet med Gud og mennesker ved at bringe et
dyreoffer som en erstatning. Ofringerne og de tilhørende ritualer var
oprettet af Gud som et middel til at blive renset for synd og skyld.
De var indstiftet for (1) at rense synderen, (2) overføre individuel
synd og skyld til helligdommen, ved at blodet blev stænket på altret,
(3) genoprette pagtsfællesskabet og et fuldt tilhørsforhold for den
angrende synder med den personlige Gud, som er Herren, frelseren.
Hvordan hjælper disse formål os til at forstå spørgsmålene sidst i
søndagsafsnittet?

Es 53,4-12
Hebr 10,4

Hvilken profetisk betydning lå der i dyreofringerne?
Ofringen af dyr i Det Gamle Testamente var den guddommeligt bestemte forordning til at fjerne synderes synd og skyld. Den ændrede
synderens status, fra at være skyldig og værdig til døden, til at være
tilgivet og genindsat i pagtsfællesskabet mellem Gud og mennesker.
Men dyreofringerne var på en måde også profetiske. Intet dyr var i
sig selv en tilstrækkelig erstatning som soning for menneskenes synd
og skyld. Hebræerbrevets forfatter siger det på denne måde: ”Blod
af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort“ (Hebr 10,4). Et dyreoffer skulle derfor pege fremad mod Guds på én gang guddommelige og menneskelige tjener, som skulle dø en stedfortrædende død
for verdens synd. Gennem denne proces bliver synderen tilgivet og
accepteret af Gud, og grundlaget for pagtsforholdet stadfæstes.

Til eftertanke
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Forestil dig, at du levede på Det Gamle Testamentes tid, hvor de
ofrede dyr i helligdommen. Tænk også over, hvilken vigtig rolle dyrene spillede for deres økonomi, kultur og hele deres livsstil. Hvad
skulle ofringen af dyr lære dem i forhold til syndens pris?

TIRSDAG

8. JUNI 2021

Stedfortræderen
”Som gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den
nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje!“ (Gal 1,4).
Der er ingen tvivl om, at nøgletemaet i Det Nye Testamente, er, at
Jesus Kristus døde som offeret for verdens synd. Denne sandhed er
grundvolden for hele frelsesplanen. Enhver teologi, som fornægter Kristi forsonende blod, fornægter kristendommens kerne og hjerteblod.
Uden korset og blodet kan ingen blive frelst.
Mediter over dagens bibeltekst og besvar følgende spørgsmål: Døde
Jesus frivilligt? Hvem døde han for? Hvad skulle hans død opnå?
Stedfortrædelse er nøglen til hele frelsesplanen. Vi fortjener at dø på
grund af vores synder. I sin kærlighed gav Kristus ”sig selv hen for
vore synder“ (Gal 1,4). Han døde den død, vi fortjener. Kristi død som
stedfortræder for syndere er den store sandhed, hvorfra alle andre
sandheder udspringer. Vores håb om genoprettelse, frihed, tilgivelse
og evigt liv i paradiset hviler på den gerning, Kristus gjorde, da han
gav sig selv for vores synder. Uden det ville vores tro være meningsløs.
Så kunne vi lige så godt sætte vores håb og lid til en statue af en fisk.
Frelse opnås kun gennem blod, Kristi blod,
Matt 26,28
Ef 2,13
Hebr 9,14
1 Pet 1,19

Hvad siger disse tekster om blodet? Hvilken rolle spiller blod i
frelsesplanen?

”Det er ikke Guds vilje, at du skal tvivle og plage din sjæl med frygten
for, at Gud ikke vil acceptere dig, fordi du er syndig og uværdig … Du
kan sige: ’Jeg ved, at jeg er en synder, og det er grunden til, at jeg har
brug for en frelser…. Jeg ejer ingen fortjeneste eller godhed, hvormed
jeg kan påberåbe mig frelse, men jeg frembærer for Gud det forsonende blod fra Guds lydeløse lam, det lam, som bærer verdens synd’“
(Ellen White, The Faith I Live By, s. 100).
TIl eftertanke

Mediter over ovenstående citat. Omskriv det med dine egne ord.
Gør det personligt. Indsæt din egen frygt og smerte, og skriv, hvad
løfterne giver dig. Hvilket håb har du på grund af blodet i den nye
pagt?
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ONSDAG

9. JUNI 2021

Den nye pagts ypperstepræst
Centrum i den jordiske helligdom, hvor Gud valgte at tage bolig
blandt sit folk, var ofringen af dyrene. Men tjenesten var ikke afsluttet med disse dyrs død. Præsten formidlede blodet i helligdommen
på vegne af synderen. efter at offeret var slagtet.
Hele denne tjeneste var kun en skygge, et symbol på, hvad
Kristus skulle gøre for verden. På samme måde som symbolerne
(helligdomstjenesten) ikke var afsluttet med dyrenes død, var Kristi
gerning for os ikke afsluttet med hans død på korset.
Hebr 8,1-6

Læs teksten grundigt. Bed Gud om at hjælpe dig til at forstå, hvad
der siges i disse vers, og hvorfor det er vigtigt for os at vide, hvad
der står. Skriv med dine egne ord, hvad du tror, Guds budskab er til
os i disse vers. Hvordan hjælper disse vers dig til at forstå den nye
pagt?
På samme måde som der var en jordisk helligdom, et præsteskab og
en tjeneste under den gamle pagt, er der en himmelsk helligdom, et
himmelsk præsteskab og en tjeneste i den himmelske helligdom under den nye pagt. Det, der kun var symboler og billeder, en skygge
(Hebr 8,5) i den gamle pagt, blev en virkelighed i den nye.
I stedet for et dyr, der ikke har noget etisk ansvar, har vi som vores stedfortræder den syndfri Jesus; i stedet for blod fra et dyr, har
vi Kristi blod; i stedet for en helligdom, der er rejst af mennesker, har
vi det ”sande Åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst“ (Hebr 8,2); og i stedet for en syndig, fejlende præst,
har vi Jesus som vores ypperstepræst, der gør tjeneste for os. Med
alt dette i tanke, tænk over Paulus’ ord: ”Hvordan skal vi da kunne
gå fri, hvis vi lader hånt om en frelse så stor?“ (Hebr 2,3).

Til eftertanke
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Jesus levede et syndfrit liv for dig, døde for dig, og er nu i himlen,
hvor han gør tjeneste i helligdommen for dig. Alt dette for at frelse
dig fra syndens frygtelige og uigenkaldelige følger. Læg planer om
i de næste par dage at tale med nogen, du mener har brug for at
høre det, om denne fantastiske nyhed. Gennemgå på forhånd, baseret på studiet i dag, hvad du vil sige.

TORSDAG

10. JUNI 2021

En tjeneste i himlen
Hebr 9,24

1 Tim 2,5-6

Studer verset i dets sammenhæng, hvor Hebræerbrevet forklarer
Kristi tjeneste i himlen til gavn for os efter hans død i vores sted. Der
kan siges meget, men vi vælger at fokusere på et enkelt punkt, nemlig udtrykket sidst i verset, som siger, at Kristus nu træder ”frem for
Guds ansigt til gavn for os.“
Tænk over, hvad det betyder. Vi er syndige, faldne mennesker og
ville blive fortæret af Guds herligheds glans, hvis vi så den nu. Men
uanset hvor onde, vi har været, eller hvor åbenlyst vi har overtrådt
Guds hellige lov, har vi en repræsentant, som træder frem for Guds
ansigt for os. Han står foran Faderen på vore vegne. Tænk over, hvor
kærlig, tilgivende og accepterende Kristus var, mens han var her på
jorden. Denne samme Kristus er nu vores talsmand i himlen.
Det er den anden del af de gode nyheder. Ikke alene betalte Jesus
straffen for vores synder ved selv at bære dem på sit legeme op på
korset (1 Pet 2,24); men han står nu for Guds ansigt som mellemmand
mellem himmel og jord, mellem menneskeheden og Guddommen.
Dette giver fuldkommen mening. Jesus, både Gud og menneske –
et syndfrit, fuldkomment menneske – er den eneste, som kan bygge
bro over den afgrund, synden har oprettet mellem mennesker og
Gud. Det er afgørende i alt dette at huske, at et menneske, som forstår alle vores prøvelser, smerte og fristelser (Hebr 4,14-15), nu står
som vores repræsentant for Faderens ansigt.
Hvilke to roller tilskrives Jesus i denne bibeltekst, og hvordan blev
disse roller udtrykt i den jordiske helligdomstjeneste?
Den store nyhed i den nye pagt er, at angrende syndere, takket
være Jesus, nu har en repræsentant i himlen over for Faderen. Han
opnåede for dem, hvad de aldrig selv kunne opnå: fuldkommen retfærdighed, som er den eneste form for retfærdighed, der kan bestå
i Guds nærvær. Jesus har denne fuldkomne retfærdighed, han blev
ført til målet gennem lidelser (Hebr 2,10) og står for Guds ansigt,
hvor han skaffer os tilgivelse for synd og magt over synd. Uden det
ville vi ikke have noget håb her og nu og slet ikke i dommen.

Til eftertanke

Bed og mediter over tanken om, at et menneske, som selv har været udsat for fristelser, står for Guds ansigt i himlen. Hvad betyder
det for dig personligt? Hvilket håb og hvilken opmuntring giver det
dig?
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FREDAG

11. JUNI 2021

Til videre studium
”Himlens øverste engel havde ikke magt til at betale løsesummen for
et eneste fortabt menneske. Keruber og serafer ejer kun den herlighed, som Skaberen har givet sine skabninger. Genforeningen mellem
mennesker og Gud kunne kun opnås gennem en mellemmand, som
var lige med Gud, ejede de egenskaber, der gjorde ham værdig til
at konferere med den evige Gud på menneskers vegne og samtidigt
repræsentere Gud over for en syndig verden. Menneskenes stedfortræder og sikkerhed må have menneskets natur og være en del
af den menneskelige familie, som han skulle repræsentere. Og som
Guds ambassadør må han have del i guddommelig natur og have en
forbindelse med Den Evige for at kunne manifestere Gud for verden
og være mellemmand mellem Gud og mennesker“ (Ellen White,
Selected Messages, 1. bd. s. 257).
”Jesus fortsætter: Når I kendes ved mig over for mennesker, så vil
jeg også kendes ved jer over for Gud og de hellige engle. I skal være
mine vidner her på jorden, de kanaler, som min nåde kan strømme
igennem til frelse for mennesker. Sådan vil jeg også være jeres stedfortræder i Himmelen. Faderen ser ikke jeres mangelfulde karakter;
men han ser jer iført min fuldkommenhed. Det er gennem mig,
Himmelens velsignelser skal komme til jer. Og enhver, som kendes
ved mig ved at tage del i mit offer for de fortabte, ham skal han kendes ved som en, der har del i de frelstes herlighed og glæde“ (Ellen
White, Jesu liv, s. 254).
Spørgsmål
til drøftelse

1. Læs Rom 5,2; Ef 2,18 og Ef 3,12. Hvad siger disse vers om,
hvordan vi har adgang til Faderen gennem Jesus?
2. Se på citatet herover fra Jesu liv. Læg mærke til, hvordan Ellen
White forklarer stedfortræderens rolle. Mediter over, hvad det
betyder, og drøft det sammen i klassen.
3. I lyset af denne uges studium, hvordan vil du besvare følgende
spørgsmål: ”Det kan godt være, at Jesus er i den himmelske helligdom, men hvad betyder det for mit liv og min hverdag?“

Resumé
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Offersystemet i den gamle pagt, hvor dyr blev ofret af syndige præster i den jordiske helligdom, blev fuldbyrdet med det fuldkomne
syndoffer, Jesus Kristus. Han repræsenterer os for Faderen i den himmelske helligdom. Det er grundlaget for den nye pagt og dens løfter.

NOTER
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