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Brevet til Hebreerne 4:15-16 
 
- For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men 
en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. 16 La oss derfor med frimodighet tre fram 
for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.  
 
JESUS VÅR YPPERSTEPREST 
Et annet ord er øversteprest. Vi forstår hva det er fordi vi er kjent med terminologien i GT. 
Det fantes mange prester. Alle menn fra Levi stamme, var prester og kunne tjene Gud i 
helligdommen. Ut fra Levi stamme var det en familie som hadde øversteprestens tjeneste, det 
var Arons hus. Dette embete gikk i arv fra far til sønn – i generasjoner. 
 
Hans hovedoppgave var å gå inn i det aller helligste og sprinkle blodet av syndofferoksen på 
nådestolen – en gang om året på den store forsoningsdagen, Yom Kippur. 
 
Jesus fra Nasaret hørte ikke til Levi stamme. Han fremsto av Juda stamme, kongestammen 
hvorfra alle rette konger i Israel kom. En av de viktigste læresetningene i Hebreerbrevet er 
nettopp dette med Jesus som øversteprest. Hvordan kunne han bli øversteprest når han ikke 
hørte til Levi stamme og ei heller var av Arons hus? 
 
Det skjer ved at Gud Herren gjør en endring i systemet. Loven om arverekkefølgen endres og 
avsluttes ved at selve loven blir endret. Loven var tidsbestemt og var en tuktemester frem til 
Kristus. Dermed opphører også det yppersteprestelige embetet ettersom det ikke lenger er 
behov for blodsoffer fra levende dyr. Kristus har kommet og gitt seg s elv for både jøder og 
grekeres synder. Han er Guds offerlam, det fullkomne og endelige. Derfor er det nå ikke lenger 
behov for en yppersteprest etter Arons vis. 
 
- Men jeg sier: Så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han 
er herre over alt sammen. 2 Han står under formyndere og forvaltere til den tid som hans far før 
har fastsatt. 3 Slik var det også med oss da vi var umyndige, vi var trellbundet under verdens 
barnelærdom. Gal 4:1-3 
 
- Men Skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt, ved tro på Jesus Kristus 
skulle bli gitt til dem som tror. 23 Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, 
innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbaret. 24 Slik er loven blitt vår tuktemester 
til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke 
lenger under tuktemesteren. 26 Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Gal 3:22-26 
 
Her forteller Paulus oss at loven ikke var ment å skulle vare evig. Vi snakker nå om loven med 
sine bud og krav som i sin natur var ment å både skulle avsløre synden og gjøre den virkelig 
for mennesket. Likeså skulle loven også holde hvert menneske som hadde loven, i sjakk og 
forhindre at synden aldeles fikk overtak. 
 
Vi ser derfor at loven med sine bud og forskrifter var tidsbegrenset. Gudstjenesteforordningen 
med alle blodsoffer var ikke lenger nødvendige fordi Kristus var det endelige og eneste 
nødvendige offer. 
 
- Først sier han altså: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke 
lyst til – enda disse blir båret fram etter loven. 9 Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din 
vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. 10 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved  
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at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. 11 Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og 
bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder. 12 Men Jesus har 
båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. 
Heb 10:8-12 

DEN NYE ORDEN OG MELKISEDEK 
I tillegg til denne ordning av loven og det faktum at Arons hus som yppersteprester blir borte, 
var det nødvendig med en ny presteordning. For det var sagt at Kristus også skulle inneha en 
slik funksjon og bli øversteprest for det folk Gud ville opprette for sitt navn skyld. 
 
Forbildet og utgangspunktet for den nye øversteprestelige ordningen var en mann ved navn 
Melkisedek i GT. 
 
- Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.  
Sal 110:4 

Selve hendelsen der vi møter Melkisedek i GT finner vi her: 
 
- Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. 
19 Han velsignet ham og sa: Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som eier himmel og 
jord. 20 Og lovet være Den Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram gav ham 
tiende av alt. 1M 14:18-20 
 
Hvem er så denne Melkisedek som var konge i Salem (Jerusalem) og var rettferdig for Gud 
Herren? Vi leger merke til møtet mellom Abraham og Melkisedek. Det minner om en 
familiegjenforening. Kjente de hverandre fra før? Degge var monoteistiske troende og trodde 
på Jehova. Vi finner dette i «Den rettskafnes Bok» også kalt Jashers Bok. Denne boken er 
omtalt i Josv. 10:13 og i 2. Sam 1:17-18 
 
- Og solen stod stille, og månen ble stående inntil folket hadde fått hevn over sine fiender. Står 
det ikke skrevet så i "Den rettskafnes bok": – Solen ble stående midt på himmelen og drygde 
nesten en hel dag, før den gikk ned. Jos 10:13 
 
- Og David kvad denne klagesangen over Saul og hans sønn Jonatan. 18 Han bød at Judas barn 
skulle lære sangen. Den heter Buen*, og den er oppskrevet i "Den rettskafnes bok". 2Sam 1:17-18 
 
Denne boken er svært gammel (3500 år) og har blitt bevart og kan nå kjøpes og leses på 
engelsk. Boken er ikke inspirert med hører med til de apokryfiske bøker og følger ordet i de 
fem mosebøkene (Torah-en) 
 
I Jashers bok står det at Melkisedek var Sem, en av Noas sønner. Derfor kjente de hverandre, 
både Abraham og Sem ble 600 år gammel og hans lange liv dekker 11 generasjoner. Det betyr 
at han kunne sitte i Abrahams telt sammen med Isak og Jakob og som øyenvitne fortelle alt 
som hendte før og etter den store vannflommen. I Jashers bok kalles Melkisedek for Adonizek. 
 
Vi kommer tilbake til dette tema i senere bibeltimer. 
 
KRISTUS – EN NÅDEFULL OG BARMHJERTIG YPPERSTEPREST 
Aron kunne ikke vise medynk med dem som hadde brutt loven. Loven var nådeløs. 
 
- Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Heb 10:28 
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Men dette er helt annerledes når vi kommer til Jesus som vår yppersteprest. Han viser 
medlidenhet med oss i våre skrøpeligheter. Ordet kan også bety «å ha medfølelse med». 
Slik er altså Jesus. Dette fordi han tak straffen for alle våre lovbrudd/overtredelser på seg og 
betalte for disse med sitt eget liv. Derfor kan Gud Herren ikke straffe et menneske på nytt 
fordi Jesus allerede har båret straffen. Ingen lovbryter kan dømmes to ganger for det samme 
lovbrudd. Kristus tok altså straffen for alle lovbrudd på seg slik at vi ikke kan straffes igjen. 
Det som gjenstår er NÅDE.  
 
JESUS – ET FULLKOMMENT MENNESKE 
Vår himmelske yppersteprest, Jesus, har selv vært menneske og ble prøvd i alt i likhet med 
oss. I alle sine prøvelser sto han fast i sin renhet og i alle fristelser djevelen rettet mot ham, 
vant han seier. Han gikk gjennom menneskelivet på fullkomment vis og ble yppersteprest 
etter Melkisedeks vis. Om Jesu syndfrihet er det mye å si men vi tar ikke dette opp her nå. 
(Se: John 8:46, 2. Kor 5:21, 1. John 3:5, 1 Pet 2:22) 
 
- Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast 
yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. Heb 2:17 
 
NÅDENS TRONE 
I menighetens tidshusholdning er Guds trone i himmelen NÅDES TRONE. Det henger sammen 
med det faktum at Jesus sitter der. Han har blitt opphøyet til Faderens høyre hånd etter sin 
seiersrike død og oppstandelse. 
 
- 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 var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin 
høyre hånd i himmelen, 21 over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over 
hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under 
hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten. Ef 1:20-22 
 
VI INNBYS TIL Å TRE FREM 
Herren kaller oss til seg. Han vil vi skal tre frem. Nå som alt er ordnet og synden betalt, er det 
ikke lenger noen hindring for de troende til å tre frem for Gud. Hans trone er en nåde-trone. 
 
- Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. 20 Til den har han 
innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. 21 Og vi har en stor 
prest over Guds hus. 22 Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med 
hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann. Heb 10:19-22 
 
Der vil vi få MISKUNN og finne NÅDE TIL HJELP i rett tid. Ordet for miskunn er det samme 
som «medfølelse». Ordet for nåde er «aksept, gode gaver, gunst, m.m.» Dette er akkurat hva vi 
trenger og skyldes utelukkende det faktum at Jesus gav seg selv som et offer og en gave 
(Ef.5:2) og ble vår forbeder og yppersteprest på høyre side av Guds trone. 
 




