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Brevet til hebreerne kap. 7:25-28 

- Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han 
alltid lever for å gå i forbønn for dem. 26 For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – 
hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, 27 en som ikke daglig 
trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter 
for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv. 28 For loven 
innsetter skrøpelige mennesker som yppersteprester. Men edens ord, som kom etter 
loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Heb 7:25-28 

FRELSEN 
Når Bibelen taler om vår frelse ser vi den i tre aspekter: 

1. Frelsen fra synden ved Jesu død 
2. Den stadige frelsen gjennom livet ved Jesu yppersteprestelige tjeneste 
3. Den endelige frelsen ut fra denne verden ved Jesu komme 

Skriftsteder: 

- For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2:8 

- For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli 
frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Rom 5:10 

- Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han 
alltid lever for å gå i forbønn for dem. Heb 7:25 

- han som ga seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, 
etter vår Guds og Fars vilje. Gal 1:4 

- dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli 
åpenbart i den siste tid. 1Pet 1:5 

Alt i dette trefoldige frelsesverket er avhengig av Jesus. Det er han som begynte 
en god gjerning og som vil avslutte den ved sitt komme. 

- Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den 
inntil Jesu Kristi dag. Fil 1:6 

JESUS VÅR FORBEDER 
Det er klart at frelsesgjerningen i Kristus ble fullført av Jesus på korset og i hans 
seierrike oppstandelse. Men hans frelsesgjerning er enda ikke ferdig.  

 Menigheten skal frelses fra jorden til himmelen i bortrykkelsen,  
 Israel skal frelses og se Jesus Messias,  
 verdens nasjoner som er igjen etter den store trengsel, skal frelses inn i Jesu 

fredsrike. 
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Jesus er ved Guds høyre hånd og ber for alle dem som tror på ham. Han ber ikke for 
verden men for de som Faderen har gitt ham. 

- Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er 
dine. Joh 17:9 

BEGREPET "VERDEN". 
Det finns tre ord for "verden" i den greske grunnteksten. 

 Kosmos = den skapte verden, universet 
 Oikumene = Menneskeverden 
 Aion = tidsalder, verden i tid 

Skriftsteder: 
 
KOSMOS: 
- for at det skulle bli oppfylt som er sagt ved profeten: Jeg vil åpne min munn i lignelser, 
jeg vil fremsi det som har vært skjult fra verdens (kosmos) grunnvoll ble lagt. Matt 13:35 

- For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden (kosmos), men tar skade 
på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Matt 16:26 

- For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens (kosmos) 
begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Matt 24:21 

- Og han sa til dem: Gå ut i all verden (kosmos) og forkynn evangeliet for all skapningen! 
Mark 16:15 

OIKUMENE: 
- Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden (oikumene) til et 
vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Matt 24:14 

- Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden 
(oikumene) skulle skrives inn i manntall. Luk 2:1 

- Djevelen førte ham da opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens (oikumene) riker i 
et øyeblikk. Luk 4:5 

AION: 
- Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder (aion). 
Høstfolkene er engler. Matt 13:39 

- og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens (aion) ende! Matt 28:20 

- Herren roste den urettferdige forvalteren fordi han hadde skikket seg klokt. For denne 
verdens (aion) barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. Luk 16:8 

- men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt 
som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden (aion). Heb 1:2 
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EN SLIK YPPERSTEPREST! 
Vi får nå en karakterbeskrivelse av Jesus som yppersteprest etter Melkisedeks vis.  

Til vanlig måtte ypperstepresten være en uklanderlig person. Han skulle stå innfor 
Gud og hellighet var kravet fra Herren. Yppersteprestene måtte følge et spesielt ritual 
som skulle rense ham og gjøre ham i stand til å tre frem for Herren. 

- Du skal ta av blodet som er på alteret, og av salvingsoljen og stenke på Aron og på 
hans klær, og likeså på hans sønner og på deres klær. Så blir han hellig, han selv og hans 
klær, og likeså hans sønner og deres klær. 2Mos 29:21 

- Du skal salve Aron og hans sønner, og du skal hellige dem til å tjene meg som prester. 
2Mos 30:30 

- Og Moses tok av salvingsoljen og av blodet som var på alteret, og stenket på Aron og 
på hans klær og likeså på sønnene hans og deres klær. Slik helliget han Aron og hans 
klær og likeså hans sønner og hans sønners klær. 3Mos 8:30 

Med Jesus var helliggjørelsesritualer helt unødvendig. Han var selv 100 % ren.  

- For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og 
opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram 
offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. 

La oss ta dette punkt for punkt: 

 Han måtte være hellig. Gr. hoseeos = helliget, overgitt 
 Han måtte være uskyldig. Gr. akasos = fri fra ondskap og skyld 
 Han måtte være ren. Gr. amiantos = ubesmittet  
 Han måtte være skilt fra syndere. Gr. khoridzo = separert fra syndere 
 Han måtte være opphøyet over himlene. Gr. hoopsaylos = høyt hevet 

Vi forstår at Jesus var helt annerledes enn de levittiske prestene som tjente Gud i den 
jordiske helligdommen. Beskrivelsen av Jesus går på hans totale hellighet innfor Gud 
Faderen.  

Han kom til denne urene, lastefulle og syndige verden for å frelse den. Han levde midt 
i blant mennesker som var besmittet med synd i alle varianter men forble selv 
ubesmittet. Han var en av oss, og ble prøvd i alt men var likevel uten synd. 

Noen skriftsteder: 

- han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte 
igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer 
rettferdig, 1Pet 2:22-23 

- Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere 
meg da ikke? Joh 8:46 

- Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. 1Joh 3:5 
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- Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli 
rettferdige for Gud. 2Kor 5:21 

HAN OFRET SEG SELV 
Ypperstepresten bar frem blod av døde dyr i en død gudstjeneste som ikke førte noen 
til liv i Gud. Alt dette var midlertidig og bar en skygge av det som skulle komme. 
Men Jesus bar ikke frem noe offer for synder. Han var ikke bare ypperstepresten etter 
Melkisedeks vis som bar frem noe for Gud. Hans offer var ham selv. Han var prest og 
offeret i en og samme person. Dette er den store forskjellen. 

- hvor mye mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram 
for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene 
den levende Gud! Heb 9:14 

Vi ser hvordan hebreerbrevets forfatter presiserer Jesu blod. Før utgangen fra Egypt 
lød det fra Herren:  
 
- Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil 
jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. 2Mos 
12:13 

Det var Jesu blod gitt på korset, som var og er løsemidlet for alle syndere. Hele 
forløsningen er fundamentert i det faktum at han gav sitt blod. 
 
- I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. 
Ef 1:7 

De andre yppersteprestene måtte gjenta offertjenesten mange, mange ganger. Men 
Med Jesus er det annerledes. Hans offer var ett offer, ham selv. Hans offer skjedde én 
gang på Golgata og trenger ikke gjentas igjen. "Det er nok det som Jesus gjorde.." 

 

 
 


