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”For ved ét eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, 
til målet“ (Hebr 10,14).

Tanken om, at en mand, der var fundet skyldig og henrettet på 
et kors, skulle tilbedes som Gud, var frastødende for datidens 
mennesker. Henvisningerne til kors i romersk litteratur viser deres 
afsky for tanken. For jøderne sagde loven, at en, der var hængt på 
et træ, var en Guds forbandelse (5 Mos 21,23).

Derfor var de første motiver, man finder i kristne malerier i ka-
takomberne, påfuglen (som skulle symbolisere udødelighed), 
duen, idrætsmandens sejrspalme og fisken. Senere kom der andre 
temaer: Noas ark, Abrahams ofring af bukken i stedet for Isak, Da-
niel i løvekulen, Jonas, som spyttes ud af fiskens mund, en hyrde, 
som bærer et lam, eller billeder af mirakler som fx helbredelsen 
af den lamme og opvækkelsen af Lazarus. Dette var symboler 
på frelse, sejr og omsorg. Men korset gav indtryk af en form for 
nederlag og skam. Men det var korset, der blev kristendommens 
kendemærke. Faktisk kaldte Paulus ganske enkelt evangeliet for 
”ordet om korset“ (1 Kor 1,18).

I denne uge skal vi se på korset i Hebræerbrevet.

· Hebr 9,15
· 1 Mos 15,6-21
· Jer 34,8-22
· Ef 3,14-19
· Hebr 7,27
· Hebr 10,10
· Hebr 9,22-28
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SØNDAG

 

 1 Mos 15,6-21
Jer 34,8-22

Til eftertanke

20. FEBRUAR 2022

HVORFOR VAR OFRINGER NØDVENDIGE?

Hebr 9,15 forklarer, at Jesu død som et offer har til hensigt at 
skaffe ”forløsning fra overtrædelserne under den første pagt“, så 
Guds folk ”kan få den evige arv“.

I Mellemøsten i oldtiden var en pagt mellem to personer eller 
to nationer en alvorlig sag. Det forudsatte en udveksling af løfter 
under ed. Det indebar den opfattelse, at guderne ville straffe dem, 
der brød eden. Ofte blev disse pagter ratificeret ved ofringen af et 
dyr.

Da Gud fx indgik en pagt med Abraham, indeholdt den en ce-
remoni, hvor dyr blev skåret i to (1 Mos 15,6-21). Pagtens parter 
ville gå mellem dyrekroppene som en anerkendelse af, at disse 
dyr repræsenterede den parts skæbne, som brød pagten. Det 
er sigende, at kun Gud gik mellem dyrene for at kommunikere til 
Abraham, at han ikke ville bryde sit løfte.

Sammenlign teksterne. Hvad fortæller de om pagten?

Pagten med Gud gav israelitterne adgang til Det Lovede Land. 
Den var deres arv. For at blive i pagten skulle de følge et regelsæt, 
og de skulle stænke blod på alteret. Denne stænkning angav den 
skæbne, som den, der brød pagten, ville lide. Derfor siger Hebræ-
erbrevet, at ”der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes 
blod“ (Hebr 9,22).

Da Israel brød pagten, stod Gud over for et smertefuldt di-
lemma. Pagten krævede dødsstraf for overtræderen, men Gud 
elskede sit folk. Men hvis Gud bare kiggede den anden vej eller 
nægtede at straffe overtræderne, ville hans bud aldrig kunne 
håndhæves, og denne verden ville ende i kaos.

Men Guds søn tilbød sig selv som stedfortræder. Han døde i 
vores sted, så vi ”kan få den evige arv“ (Hebr 9,15.26). Han ville op-
retholde lovens hellighed og samtidig frelse dem, der brød loven. 
Og det kunne han kun gøre gennem korset.

Hvad fortæller dagens afsnit om lovens betydning for evange- 
liets budskab?
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MANDAG

 

 

 Ef 3,14-19

21. FEBRUAR 2022

FORSKELLIGE SLAGS OFRE

Jesu død skaffede tilgivelse eller forløsning for vores synder. Men 
forløsningen af vores synder involverer meget mere end annulle-
ringen af straffen for vores overtrædelser. Det indbefatter andre 
elementer, der er ligeså vigtige. Derfor havde det israelitiske of-
fersystem fem forskellige slags ofre. De var alle nødvendige for at 
udtrykke, hvor meget Kristi kors betyder.

Hvad bad Paulus om på vegne af de troende?

Brændofferet krævede, at hele dyret blev brændt på alteret (3 Mos 
1). Det repræsenterede Jesus, hvis liv blev ofret for os. Forsoning 
krævede Jesu fuldstændige overgivelse til os. Selv om han var lige 
med Gud, gav han ”afkald på det, tog en tjeners skikkelse på“ (Fil 
2,5-8).

Afgrødeofferet var en taknemmelighedsgave for Guds omsorg og 
opretholdelse af sit folk (3 Mos 2). Det repræsenterede også Jesus, 
”livets brød“ ( Joh 6,35.48), gennem hvem Gud giver os evigt liv.

Måltidsofferet eller takofferet indebar et fælles måltid med venner 
og familie for at fejre, at Gud på alle måder sørgede for deres triv-
sel (3 Mos 3 og 7). Det repræsenterede Kristus, hvis offer gav os 
fred (Es 53,5; Rom 5,1; Ef 2,14 – derfor kaldes dette offer også af 
og til for ”fredsofferet“). Det understreger også, at vi må tage del i 
Jesu offer ved at spise hans kød og drikke hans blod ( Joh 6,51-56).

Syndofferet (3 Mos 4,1-5.13) gav soning for synd. Dette offer under-
stregede dyreblodets rolle – blodet, der repræsenterede livet – i 
soning fra synd (3 Mos 17,11) og viste frem mod Jesus’ blod, der 
frelser os fra vores synd (Matt 26,28; Rom 3,25; Hebr 9,14).

Skyldofferet eller sonofferet (3 Mos 5,14-6,7) gav tilgivelse i tilfælde, 
hvor soning eller genoprettelse var mulig. Det fortæller os, at Guds 
tilgivelse ikke befrier os fra ansvar til at sørge for genoprettelse eller 
erstatning til dem, vi har syndet imod, hvis det er muligt. 

Helligdommens ofringer lærer os, at frelsens erfaring er mere end 
kun at tage imod Jesus som vores stedfortræder. Vi har også brug 
for at ”få næring“ fra ham, dele det, han giver os med andre, og 
sørge for erstatning til dem, vi har forsyndet os imod.
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Hebr 7,27; 10,10

Til eftertanke

22. FEBRUAR 2022

JESU FULDKOMNE OFFER

Hvordan beskrives Jesu offer i disse vers?

De levitiske præster var ”flere efter hinanden, fordi døden hindrede 
dem i at fortsætte“ (Hebr 7,23). De beskrives på denne måde som 
en modsætning til Jesus, der er til for evigt og har et uforgængeligt 
præstedømme (Hebr 7,24-25). Levitiske præster frembar ”hver 
dag“ (Hebr 7,27) og ”hvert år“ (Hebr 9,25) gaver og ofre, ”som, hvad 
samvittigheden angår, ikke kan føre den, som dyrker Gud, til målet“ 
(Hebr 9,9; Hebr 10,1-4).

Men Jesus ofrede sig selv ”én gang for alle“. Han er ”ét eneste 
offer“ (Hebr 10,10.12-14), som renser vores samvittighed (Hebr 
9,14; Hebr 10,1-10) og udsletter synden (Hebr 9,26). Jesu offer er 
langt bedre end dyreofrene, for Jesus var Guds søn (Hebr 7,26-28), 
”som for evigt er nået til målet“ (Hebr 10,5-10).

Beskrivelsen af, at Jesu offer skete ”én gang for alle“ har flere 
vigtige betydninger.

For det første er Jesu offer fuldkomment effektivt og kan aldrig 
overgås. De levitiske præsters ofre blev gentaget, fordi de ikke var 
effektive. ”Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære 
ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, efter-
som de én gang er blevet renset?“ (Hebr 10,2).

For det andet fandt alle Det Gamle Testamentes forskellige 
ofringer deres opfyldelse på korset. Jesus renser os altså ikke kun 
for synd (Hebr 9,14); han helliger os også (Hebr 10,10-14) ved at 
”udslette synden i vores liv“ (Hebr 9,26). Inden præsterne kunne 
nærme sig Gud i helligdommen og gøre tjeneste på vegne af deres 
medmennesker, skulle de renses og helliges (3 Mos 8 og 9). Jesu 
offer renser og helliger os (Hebr 10,10-14), så vi med frimodighed 
kan komme frem for Gud (Hebr 10,19-23) og tjene ham som et 
”kongeligt præsteskab“ (Hebr 9,14; 1 Pet 2,9).

Til sidst giver Jesu offer os næring for vores åndelige liv. Det 
giver os et eksempel, som vi skal studere og følge. Hebræerbrevet 
inviterer os til at se hen til Jesus og især overveje, hvad han gjorde 
på korset, og følge hans ledelse (Hebr 12,1-4; Hebr 13,12-13).

Korset er grundlaget for alt det, Gud giver os. Det giver renselse 
fra synd, helliger os til at tjene og giver os næring til at vokse. 
Hvordan kan vi bedre erfare, hvad vi er blevet givet i Jesus?

TIRSDAG
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 Hebr 9,22-28

 

Til eftertanke

23. FEBRUAR 2022

KORSET OG TILGIVELSENS PRIS

Hvad siger dette afsnit om Jesu tjeneste i den himmelske  
helligdom?

Tanken om, at den himmelske helligdom har brug for renselse, 
giver mening i lyset af den gammeltestamentlige helligdomstje-
neste. Helligdommen er et symbol på Guds herredømme (1 Sam 
4,4; 2 Sam 6,2), og den måde, folkets synd behandles, påvirker den 
offentlige opfattelse af hans retfærdighed (Sl 97,2). Som hersker er 
Gud sit folks dommer, og han forventes at være retfærdig, skaffe 
den uskyldige ret og dømme den skyldige. Når Gud tilgiver synde-
ren, bærer han et juridisk ansvar. Helligdommen, som repræsen-
terer Guds karakter og gerning, er blevet besmittet. Det forklarer, 
hvorfor Gud bærer vores synder, når han tilgiver (2 Mos 34,7; 4 
Mos 14,17-19 – det originale hebraiske udsagnsord brugt i disse 
vers for ”tilgive“ (nasa’ ) betyder ”at bære“.

Offersystemet i den israelitiske helligdom illustrerer denne 
pointe. Når en person søgte tilgivelse, bragte han et dyr som offer 
på sine vegne, bekendte sin synd over det og slagtede det. Dyrets 
blod blev smurt på altrets horn eller stænket foran forhænget i 
templets første afdeling. På den måde blev synden symbolsk over-
ført til helligdommen. Gud påtog sig ansvaret for sit folks synd og 
bar den selv.

I dette system skete renselse fra eller soning for synd i to faser. 
I løbet af året bragte angrende syndere ofre til helligdommen, 
som rensede dem fra deres synd, men overførte den til helligdom-
men, til Gud selv. Ved årets afslutning, på forsoningsdagen, som 
var dommens dag, rensede Gud helligdommen, fjernede sit juridi-
ske ansvar ved at overføre synden fra helligdommen til syndebuk-
ken, Azazel, som repræsenterede Satan (3 Mos 16,15-22).

De to afdelinger i den jordiske helligdom var et billede af den 
himmelske helligdom (2 Mos 25,9; Hebr 8,5). Systemet gjorde det 
muligt for Gud at vise barmhjertighed og retfærdighed på samme 
tid. Mennesker, som bekendte deres synder i løbet af året, viste 
deres trofasthed mod Gud ved at holde en højtidelig hvile og  
”spæge“ sig på forsoningsdagen (3 Mos 16,29-31). De, som ikke  
viste troskab, ville blive ”udryddet“ (3 Mos 23,27-32).

Tænk over, hvad du ville møde, hvis du skulle bære den retfær-
dige straf for dine synder. Hvordan hjælper det dig til at forstå, 
hvad Kristus har gjort for dig?

ONSDAG
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 Rom 3,21-26
 Rom 1,16-17

Rom 5,8

 

Til eftertanke

24. FEBRUAR 2022

DOM OG GUDS KARAKTER

Ved korset har vi forløsning til ”syndernes forladelse“.  
Hvad fortæller dette om Gud?

Jesu død på korset danner grundlag for hans tjeneste som præst i 
himlens helligdom. Han vandt retten til at tilgive, da han bar syn-
den på korset (1 Pet 2,24; ApG 2,38; 5,31). Han oprettede en ny 
pagt, som ved Helligånden skriver Guds lov i de troendes hjerter 
(Hebr 8,10-12; Ez 36,25-27). 

Jesu tjeneste i den himmelske helligdom handler om bøn og om 
dom. I Det Hellige tager Jesus sig af vores bønner, illustreret ved 
røgelsesalteret. Han sørger for sit folks daglige behov, illustreret 
ved skuebrødene. Og lysestagen illustrerer Helligånden, som oply-
ser os om Guds kærlighed og nåde.

Den anden del af Jesu tjeneste handler om dommen før gen-
komsten. Den var endnu fremtid for Hebræerbrevets læsere (Hebr 
2,1-4; 6,2; 9,27-28; 10,25). Dommen begynder med Guds folk og 
beskrives i Dan 7,9-27; Matt 22,1-14; Åb 14,7. Hensigten er at vise, 
at Gud er retfærdig, når han tilgiver sit folk. Optegnelserne over 
deres liv vil være åbne for universet, så alle kan se, hvad der skete 
i deres hjerter, hvordan de tog imod Jesus som deres frelser og fik 
Helligånden i deres liv.

Ellen White skriver: ”Et menneske kan ikke selv modstå disse 
anklager. I klæder plettet af synd står han for Gud og bekender sin 
skyld. Men som vores talsmand appellerer Jesus virkningsfuldt som 
forsvarer for alle, der ved anger og tro har overgivet deres sjæl til 
ham. Han forsvarer deres sag og sejrer over deres anklager ved 
hjælp af Golgatas mægtige argument. Hans fuldkomne lydighed 
mod Guds lov, lige til døden på korset, har givet ham al magt i him-
mel og på jord, og han gør krav på barmhjertighed og forsoning fra 
Faderen for det skyldige menneske … Vi bør indse vores syndige 
tilstand, men vi skal stole på Kristus som vores retfærdighed, vores 
helligelse og vores forsoning. Vi kan ikke afvise Satans anklager 
imod os. Kun Kristus evner at fremføre en virkningsfuld appel på 
vores vegne. Han er i stand til at gøre anklageren tavs med argu-
menter, som ikke bygger på vores fortjeneste, men på hans egne“ 
(Ellen White, Testimonies for the Church, 5. bd., s. 471-472; Vejledning 
for Menigheden, 2. bd., s. 146).

Hvorfor kan korset og Jesu tjeneste på vores vegne få os til at se 
frem til dommen med frimodighed, men også med ydmyghed og 
anger?

TORSDAG
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25. FEBRUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Jesu Liv, ”Golgata“ og ”Korset i centrum“, s. 653-675. 

Professor Jiri Moskala har forklaret tanken med denne dom før 
Jesu genkomst. Gud ”vil ikke udstille mine synder som i et butiks-
vindue. Han vil i stedet først af alt pege på sin fantastiske forvand-
lende og mægtige nåde, og over for hele universet vil han som Det 
Sande Vidne til hele mit liv forklare den holdning, jeg har haft til 
Gud, og mine indre motiver, mine tanker, mine gerninger og min 
retning i livet. Han vil vise det hele. Jesus vil aflægge vidnesbyrd 
om, at jeg gjorde mange fejl, at jeg overtrådte hans hellige lov, 
men også, at jeg angrede, bad om tilgivelse og blev forvandlet ved 
hans nåde. Han vil erklære: ’Mit blod er nok for synderen Moskala, 
hans retning i livet er mig, hans holdning over for mig og andre 
mennesker er varm og uselvisk, han er til at stole på, han er min 
gode og trofaste tjener’“ ( Jiri Moskala, “Toward a Biblical Theology 
of God’s Judgment: A Celebration of the Cross in Seven Phases of 
Divine Universal Judgment“, Journal of the Adventist Theological  
Society 15 (Spring 2004): s. 155).

”Både de frelste og de ikke faldne væsener vil i Kristi kors finde 
deres videnskab og sang. Den herlighed, der lyser fra Kristi åsyn, 
er herligheden fra selvopofrende kærlighed. I lyset af, hvad der 
skete på Golgata, vil man se, at den selvfornægtende kærlighed, 
næstekærligheden og kærligheden til Gud er livets lov for jorden 
og Himmelen. Den kærlighed, som ikke ‘søger ikke sit eget’, og som 
har sit udspring i Guds hjerte. I Jesus, som var sagtmodig og yd-
myg, åbenbaredes Hans væsen, som bor i det lys, intet menneske 
kan nærme sig“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 12-13).

1. Mennesker har altid haft en tendens til at bringe forskellige 
former for ofre til Gud som byttehandel for tilgivelse eller 
frelse. Hvordan betragter vi heroiske bodshandlinger (fx pil-
grimsrejser) eller selvopofrende gerninger i lyset af Jesu offer 
og Skriftens forsikring om, at korset har gjort en ende på alle 
ofringer (Dan 9,27; Hebr 10,18)?

2. Hvilken rolle spiller opofrelse i den troendes liv? Hvad mente 
Jesus, da han sagde, at vi skal tage vores kors op og følge ham 
(Matt 16,24)? Eller hvad mente Paulus, da han sagde, at vi 
skulle bringe vores legemer som ”et levende og helligt offer, 
der er Gud til behag“ (Rom 12,1)? Hvilken forbindelse er der 
mellem Jesus’ og Paulus’ formaninger? Se også Hebr 13,15-16?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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