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BREVET TIL HEBREERNE KAP. 8:1-6 

"Men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette: Vi har en slik yppersteprest som satte seg ved 

høyre side av Majestetens trone i himlene, 2 en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne 

tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske. 3 For hver yppersteprest blir innsatt for å 

bære fram gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å bære fram. 4 Dersom han 

nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for der finnes andre som etter loven bærer 

fram offergavene. 5 De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den 

himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet: Se til at du gjør alt etter 

det bildet som ble vist deg på fjellet! 6 Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, 

likesom han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter." Heb 8:1-6 

EN HOVEDSAK 

Hebreerbrevets forfatter kommer nå til et svært viktig punkt i sin undervisning om Jesus: Han satte 

seg som yppersteprest og det på høyre side av Guds trone i himlene. I Den gamle Pakt var det slik 

at ingen yppersteprest kunne sette seg. Det var heller ingen stol i teltet eller helligdommen. Det 

fantes andre gjenstander: gull-lysestaken, skuebrødsbordet, røkofferalteret og paktens ark, men 

ingen stol hvor ypperstepresten kunne hvile. 

Kristus derimot fikk høre disse ord av Gud Faderen: "Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre 

hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!" Sal 110:1 

Alle andre prester av Levi stamme, STO når de gjorde tjeneste. "Og hver prest står daglig og gjør 

tjeneste og bærer mange ganger fram de samme ofrene, de som aldri kan bære bort synder". Heb 

10:11 

At de sto hver gang de gjorde tjeneste, viser tydelig at de aldri ble ferdig med å bringe frem offer. 

Dette fordi ingen dyreoffer kunne sone synden og ble derfor båret frem gang på gang. Det 

skjedde heller ingen endring av den som bar frem offeret fordi loven ikke kan skape et nytt liv. 

KRISTUS BAR FREM ET ENDELIG OFFER 

Men med Jesus var det annerledes. Fordi han selv var fullkommen og syndfri, kunne han bære 

frem et offer for alle andre syndere. Hans blod var 100 % tilstrekkelig for Gud og når han hadde 

båret frem dette offeret én gang for alle, kunne han sitte ned ved Guds høyre hånd.  

"Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds 

høyre hånd". Heb 10:12 

"For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget". Heb 10:14 

VI MERKER OSS FØLGENDE PUNKTER: 

 At Jesus er over alle andre yppersteprester som har eksistert 

 At hans offer for verdens synder er tilstrekkelig og effektivt og akseptert av Faderen. 

 At Jesus har all makt i himmelen og på jorden og er i stand til å frelse og forsvare til det 

ytterste alle dem som kommer til Gud ved ham 
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 At han ikke gikk ut fra den sanne helligdommen, slik alle andre yppersteprester gikk ut fra det 

aller helligste. 

 Han blir i helligdommen og på Guds trone hvor han fortsetter som vår prest og med sitt 

legeme, er vårt evigvarende sonoffer for Jehova. 

Hebreerbrevets forfatter ser på herliggjørelsen av Jesus ved Faderens høyre som en hovedsak fordi 

det innebærer store og vedvarende hendelser både nå og i fremtiden. 

EN HELLIGDOM I HIMMELEN 

Det kommer frem av disse versene at det finns en original og himmelsk helligdom.  

"..en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke 

et menneske." v. 2 

Her viser hebreerbrevets forfatter til den himmelske helligdommen som Moses så på fjellet og som 

han ble befalt å bygge/skape en kopi av. 

"Se nå til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på fjellet!" 2Mos 25:40 

Det betyr at i denne himmelske helligdommen også var et alter. Da Kristus døde på Golgata, ble 

hans blod bragt inn i denne helligdommen på dette alteret. 

"Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det teltet 

som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender – det vil si: som ikke er av denne 

skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én 

gang for alle, og fant en evig forløsning." Heb 9:11-12 

"For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne 

helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld." Hebr. 

9:24 

Her snakkes ikke om den helligdommen som sto i Jerusalem på Jesu tid, Herodes tempel. Jesu 

blod ble aldri bragt inn der. Derimot sier Hebreerbrevet at Jesus med sitt eget blod inn i den sanne 

helligdommen. Her var det han fant en evig forløsning for oss alle. 

BEKREFTES AV HEBREERBREVET 

"Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for der finnes andre som etter 

loven bærer fram offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av 

den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet.." 

Det er tidligere sagt at Jesus ikke hadde noe med den aronittiske prestetjenesten for han var av 

Juda stamme. Derfor, når det skrives at han gikk inn i helligdommen med sitt eget blod, må det 

være den helligdom og det alter som visselig er i himmelen. 
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EN BEDRE PRESTETJENESTE 

Kirken har ikke forkynt denne delen av Jesu forsoningsverk. Det stopper med Jesu oppstandelse og 

kanskje også han opphøyelse ved Guds høyre hånd. Men i Hebreerbrevet finner vi at det er lagt 

trykk på hans fortsatte tjeneste for de hellige på Jorden. 

"Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, likesom han også er mellommann for en 

bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter" v. 6 

Det dreier seg ikke bare om hans forbønnstjeneste men også det faktum at han innviet en ny og 
bedre pakt ved sitt blod, det han utgjøt på Golgata. Vi har sett at den første pakten ble også innviet 
ved blod. Likeså den andre og bedre pakt, ved hans blod. 

"Likeså tok han begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som 

utgytes for dere." Luk 22:20 

"Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. 

Gjør dette, så ofte som dere drikker av det, til minne om meg!" 1Kor 11:25 

Denne pakten har som grunnlag de største og dyreste løfter som Gud har gitt i sitt ord. Jesus er 

garantisten for paktens oppfyllelse og har selv oppfylt alle krav som ble stilt. 

 

"Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen 

om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og 

mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet 

bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten, 2Pet 1:3-4 

VI KAN GÅ INN I HELLIGDOMMEN 

Jesus banet veien for oss og gikk inn som forløper. Det gjør at vi kan nærme oss Gud i hans 

helligdom uten frykt. 

"Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste, bak forhenget, 

der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis."  

Heb 6:19-20 

"Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for 

oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød." Heb 10:19-20 




