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UGEN 20.-26. FEBRUAR 2022

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

Korset er grundlaget for alt det gode, som Gud skænker os.

Det var en mere end anstødelig forestilling for antikkens menne-
sker, at en, der blev kendt skyldig og henrettet på et kors, skulle 
blive genstand for tilbedelse. De få steder, hvor korset nævnes 
i romersk litteratur, bekræfter denne afsky. Korset formidler en 
følelse af nederlag og skam. Alligevel er det blevet et symbol på 
kristendommen. Paulus kaldte sit evangelium slet og ret for ”ordet 
om korset“ (1 Kor 1,18). Men hvordan virker offeret, ”Jesu blod“, der 
symboliseres ved korset?

Søndag Kristi blod er tilstrækkeligt Hebr 9,11-14
Mandag Den lovede arv Hebr 9,15-22
Tirsdag Virkelig renset Hebr 9,23-28
Onsdag De mange utilstrækkelige ofre Hebr 10,1-4
Torsdag Det ene, fuldkomne offer Hebr 10,5-10
Fredag Fuldendt i Kristus Hebr 10,11-18

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

9. 9. ugeuge Jesus – det fuldkomne  
offer 
Hebræerbrevet 9,11-10,18

Romersk spot-krucifiks:  
Jesus med æselhoved og indskriften:  
”Alexamenos tilbeder sin gud“.  
Graffiti i en vagtstue i kejserpaladset  
på Palatinerhøjen i Rom (3. årh.).
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SØNDAG 20. FEBRUAR 2022

Hebr 9,11-14

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion

71

Kristi blod er tilstrækkeligt

Hvordan har Jesu død forandret helligdomstjenesten? 

På hvilken måde kan dette hjælpe mig til at undgå ren formalisme?

Med Jesu død på korset begyndte tiden med en bedre ordning. Den 
jordiske helligdomstjeneste pegede med dens ceremonier frem 
mod Kristus. Ved Jesu død mistede den sin betydning.

Jesu blod står som kontrast til blodet fra bukke og kalve (v. 12) – en 
henvisning til indvielsen af tabernaklets alter (4 Mos 7). På samme 
måde som Moses gik ind i tabernaklet for at salve den til indvielsen 
(2 Mos 40,9), gik Jesus ved sin himmelfart takket være sin offertjene-
ste ind i den himmelske helligdom for at salve den. Blodet fra andre 
slagtofre og asken fra en ung ko (4 Mos 19) henviser til Jesu blods 
bedre virkning.

Blod er ikke bare en væske i kroppen. Blod betyder liv, blodtab fører 
i sidste ende til døden. Dette gælder ikke kun for vores fysiske eksi-
stens, men også for vores liv som kristne. At Jesus gav sit liv (”blod“) 
betyder forløsning, frelse, tilgivelse.

”Kristus betalte en umådelig pris for os, og han ønsker, at vi skal 
værdsætte os selv i forhold til den pris“ (Ellen White: Evangeliets 
tjenere, Norsk Bokforlag 1947, s. 219). Vores værdi afhænger ikke af, 
hvordan andre mennesker ser på vores præstationer.

”Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i 
ham“ ( Joh 6,56).
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Hebr 9,15-22

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Den lovede arv

Hvilken tilbagevirkende konsekvens har Jesu død?

Hvilken reaktion udløser ”den lovede, evige arv“ i mig?

De fleste oversættelser gengiver det græske ord for pagt (9,16-17) 
med dets anden betydning: testamente. Den bredere ramme for 
dette afsnit, der er kendetegnet ved løftet om den nye pagt (8,8; 
10,15), peger mere i retning af pagtsteologien. Pagtens ”arv“ kan 
først tages i eje, når ”testator“ er afgået ved døden. Med Kristi død 
oprettes den nye pagt.

Det er denne tankegang, der ligger bag henvisningen til den første 
pagt, som ligeledes blev indstiftet med blod (9,18; 2 Mos 24). Denne 
pagtslutning, der senere blev efterfulgt af tabernaklets indvielse (2 
Mos 40; 4 Mos 7,1), er en parallel til Jesu formidlende tjeneste, der 
åbner for adgang til den himmelske helligdom (10,20). Den første 
pagts indstiftelse og indvielse (9,18ff; 2 Mos 24,8) var forbundet 
med renselse af præsten og karrene. V. 23 peger på indvielsen af 
den himmelske helligdom ved hjælp af blod. Ordet ”renses“ minder 
om forsoningsdagen (3 Mos 16,30).

Der findes mennesker, der er ude efter en bestemt arveandel. Det 
kan blive en stor udfordring for de efterladte. Den afdøde er måske 
knap nok kommet i jorden, før striden om arven bryder løs. Hos Je-
sus er det anderledes: Nåde, syndstilgivelse (9,14.22) og den ”evige 
arv“ er sikret for alle hans efterfølgere (9,15; sml. Rom 8,16-17). De 
er og bliver tilgængelige for alle, der vil tage imod dem i tro.

Guds søn mig købte med sit blod 
og gav mig liv af nåde,
derfor jeg har så frit et mod,
han fri’r mig af al våde.
( Jeg ved et evigt Himmerig, strofe 4  
Adventistkirkens salmebog nr. 310)

MANDAG 21. FEBRUAR 2022
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Hebr 9,23-28

  Forståelse

 Anvendelse

 

 Refleksion

Virkelig renset

Hvori består modsætningen mellem Jesu offer og ofrene i  
tabernaklet? Har det indflydelse på min tro?

Det centrale i sammenligningen med forsoningsdagen (9,25-26) er, 
at Jesu offer er unikt. Efter himmelfarten påbegyndte Jesus den 
himmelske præstegerning. At han træder frem for Gud til gavn for 
os (9,24) betyder, at han taler vores sag (Rom 8,34). Jesus bønhører 
(1 Joh 5,14), tilgiver synder, renser for al uretfærdighed (1 Joh 1,9) og 
tilregner retfærdighed (Rom 5,19). Ved sit endegyldige offer udslet-
tede han synden og bar de manges synd (9,26ff; Es 53,12).

Som kristne har vi – som de jordiske ypperstepræster – den forret at 
kunne træde direkte ind i Guds nærhed. ”Men hvor de dengang kun 
havde lov til det én gang om året, har vi mulighed for at komme til 
Gud hver dag“ (William G. Johnsson, Der Brief an die Hebräer, Lüne-
burg 2003, 177).

Vi træder ind i helligdommen i tro, og troen giver overbevisning om 
ting, som ikke ses (Hebr 11,1): også overbevisning om dommen og 
om at kunne imødese Jesu genkomst med glad forventning.

Thi lad os takke mindelig
vor Fader alle sammen,
for han os åbned Himmerig
ved Jesus Kristus, amen!
( Jeg ved et evigt Himmerig, strofe 9  
Adventistkirkens salmebog nr. 310)
 

TIRSDAG 22. FEBRUAR 2022
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Hebr 10,1-4

 

 Forståelse

 Anvendelse 

 

 Refleksion

De mange utilstrækkelige ofre

Hvordan beskrives de gammeltestamentlige, ufuldkomne ofre? 

Hvordan forholder vi os til vores egen bevidsthed om synd og 
skyld?

I disse vers fremhæves det utilstrækkelige ved dyreofre. De måtte 
gentages igen og igen (v. 1 og 11). De kunne ikke fjerne synden (v. 
4 og 11), var nærmest en påmindelse om begåede synder (v. 3) og 
kunne ikke skabe en god samvittighed (v. 2). Ikke engang den store 
forsoningsdag, kultens årlige højdepunkt, førte til en varig løsning.

Et spørgsmål trænger sig på: Hvad var meningen med hele denne 
offertjeneste, når den ikke førte til en holdbar løsning vedrørende 
problemet ”synd“? Ud fra et nytestamentligt synspunkt lå dens 
betydning i, at den pegede frem mod den kommende frelse. Pro-
blemet kunne ganske vist ikke løses grundlæggende ved hjælp af 
dyreofringer, men mennesket blev alligevel ikke ladt alene. Offersy-
stemet pegede fremad og skabte håb.

I alle religioner findes der en bevidsthed om at være uren for Gud, 
og alle stiller spørgsmålet, hvordan man får rettet op på det og kan 
forliges med Gud. Der peges på forskelligartede løsninger: Den 
sande relation mellem menneske og Gud opnås gennem ofre, rituel 
renselse eller gerninger. Alle forsøg efterlader dog et grundlæg-
gende spørgsmål: Genopretter de virkelig forholdet mellem Gud og 
menneske, eller er de blot midlertidige løsninger?

Kender jeg følelsen af at være uren for Gud? Hvordan reagerer jeg i 
givet fald på det?

ONSDAG 23. FEBRUAR 2022
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Hebr 10,5-10

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

 

Det ene, fuldkomne offer

Hvordan argumenteres der for, at Jesu offerdød allerede blev  
forudsagt i Det Gamle Testamente? 

I hvor høj grad indretter jeg mine handlinger efter Guds vilje?

I dette afsnit fremhæves tre ting:

• Gud har beredt Jesus et legeme (en jordisk eksistens), som blev 
en offergave (v. 5 og 10).

• Jesus ofrede sit liv efter Guds vilje. Det var ikke dyreofre, der var 
det egentlige mål, men Jesu offer (v. 8 og 9).

• Jesus var lydig og opfyldte Guds vilje (v. 7 og 9).

Jesu død som løsning på problemet ”synd“ var en del af Guds plan 
fra før verdens grundlæggelse (1 Pet 1,20). Den var ikke en nød-
løsning, fordi alle andre forsøg var slået fejl. Hele Jesu liv var rettet 
mod dette mål.

Prøv ud fra de følgende tekstuddrag at forestille dig, hvilket liv Jesus 
levede her på jorden. Skønt han var Gud lig, gav han afkald på det 
og tog en tjeners skikkelse på sig (Fil 2,7). Han havde ikke et sted at 
hvile sit hoved (Matt 8,20). Han gav afkald på sin egen vilje og lagde 
sig helt og aldeles ind under Guds vilje ( Joh 4,34). Han tog hån og 
spot på sig, fandt sig i tortur og døden på korset. Jesus betalte en 
høj pris for at kunne forlige os med Gud. 

O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam, 
som vil os Himmerig give, 
du tog vor skyld og bar vor skam, 
vor sjæl at holde i live; 
for os du døde og opstod, 
du købte os med dit dyre blod, 
vor salighed est du alene.
(Aleneste Gud i Himmerig, 3. strofe;  
Adventistkirkens salmebog nr. 1)

TORSDAG 24. FEBRUAR 2022



76

Hebr 10,11-18
 

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Fuldendt i Kristus

Hvad bevirker sand syndstilgivelse?

Her sammenfattes endnu engang, hvordan Jesu offer overgik alle 
dyreofre. I ham er alting fuldbragt. Den nye pagt er oprettet. De 
troende helliges gennem hans velsignelser. Jesu offer kan ikke sup-
pleres med noget som helst. Teorier og holdninger, der formindsker 
betydningen af Jesu død for frelsen og den derpå beroende frelses-
vished bør imødegås kritisk.

Ved at se på os selv, afsløres vores svagheder og utilstrækkelighed. 
Jesus ønsker at skærpe vores blik i to retninger: mod det offer, han 
har bragt for os, og op mod himlen, hvor han sidder ved Guds højre 
hånd og går i vores sted.

FREDAG 25. FEBRUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

1. ”At forliges med nogen“ – hvad betyder det, og hvordan opnår 
man det?

Hvordan prøver mennesker at forliges med Gud i forskellige  
religioner?

  Hebr 9,22-28
Hvordan har Jesu død forandret henholdsvis den jordiske og den 
himmelske helligdomstjeneste?

Hvilken betydning har udtrykket ”én gang for alle“?

  Hebr 10,1-4
Gud havde ganske vist indstiftet offersystemet, men det med-
førte ikke nogen endelig løsning på syndens problem. Hvordan 
har I det med det?

  Hebr 10,10.14
”Helliget én gang for alle“ og ”for altid“. Hvordan skal det forstås? 
Hvilke misforståelser kunne dette afføde? Hvad er det glade  
budskab i det?

Hvorfor bør man ikke lade sig lede af følelser i spørgsmålet om 
frelsesvished? 

Hvordan vil I tale med et menneske, der tvivler på sin frelse?

DIALOG TIL SABBATTEN 26. FEBRUAR 2022


