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BREVET TIL HEBREERNE KAP. 9:24-28 

- 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. 25 Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år 
går inn i helligdommen med fremmed blod. 26 I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra 
verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart én gang ved tidenes ende for å ta bort synden 
ved sitt offer. 27 Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, 28 så skal 
òg Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for 
syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Heb 9:24-28 
 
Kristus var kjent men ikke åpenbart for menneskene. Hans komme var forutsagt men han ble ikke 
sett. De så ham i ånden og profeterte om Messias, men han blir ikke åpenbart for dem i hele det 
Gamle Testamentet. 
 
"Sannelig sier jeg dere: Mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det som dere ser, men 
fikk ikke se det, og å høre det som dere hører, men fikk ikke høre det." Matt 13:17 NB 
 

1. KRISTUS ÅPENBART PÅ JORDEN 
Jesu første komme hadde en spesiell hensikt: Han ble åpenbart for å bortta synden ved sitt offer. 
 
- ARON: Vi vet at på den store forsoningsdagen Yom Kippur, finner vi ypperstepresten ved 
kobberalteret hvor offerdyrene ble slaktet. Han tok blodet for å presentere dette i det aller 
helligste på nådestolen.  
 
- KRISTUS: Her ser vi et underfullt hendelsesforløp som er et profetisk bilde på Kristus og den 
forsoningen Jesus vant for oss. Yom Kippur-dagen er den samme dagen Jesus døde på Golgata og 
veien inn til det aller helligste ble åpnet, gjennom forhenget som revnet fra øverst til nederst. 
 
- ARON: Ypperstepresten bragte offerblodet inn i det aller helligste og sprengte det på 
nådestolen hvor han møtte Guds herlighet. I denne stunden var han ikke synlig for folket som sto 
utenfor og ventet på Guds tilsvar på offeret. 
 
- KRISTUS: På samme måte gikk Jesus gjennom det større og mer fullkomne telt inn i selve 
himmelen, ikke med fremmed blod men med sitt eget blod og han fant en evig forløsning. 
 
På samme måte som den gamle paktens yppersteprest var usynlig for folket en stund, slik ble 
Kristus lagt i graven i tre dager og tre netter og var borte for disiplene. I denne tiden var han i 
dødsriket og proklamerte sin seier for de hellige fra GT. 
 
Og på samme måte som Aron igjen kom til syne etter å ha presentert blodet, slik kom Kristus 
også ut fra graven og ble sett av alle sine. Dette spektakulære synet av Jesus levende, skapte den 
fullkomne glede som han hadde snakket til dem om. 
 

a) Synden kunne bare tas bort ved et offer 
Det var ikke noe annet middel som kunne fjerne synden fra oss og fordømmelsen som kommer 
som en følge av synde. Bare Jesu blod kunne rense oss. 
 
"Dere vet at han er åpenbaret for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham." 1Joh 3:5 NB 
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Døperen Johannes pekte på Jesus og sa at han var Guds lam. 
 
"Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!" Joh 
1:29 NB 
 

b) Kristus selv er offeret 
Offeret er Kristus selv. Han bar seg selv frem som et ulastelig offer. Samtidig er han også en gave. 
 
"hvor meget mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd 1) bar seg selv fram 2) for 
Gud som 3) et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den 
levende Gud!" Heb 9:14 NB 
 
"og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et 
offer, en vellukt for Gud."  Ef 5:2 NB 
 

2. KRISTUS ÅPENBARES I HIMMELEN  
Men Jesus sto opp igjen fra de døde. Han for opp og satte seg ved Guds høyre hånd. Nå blir han 
åpenbart der innfor Faderens trone.  
 
"For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne 
helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld." Heb 
9:24 NB 
 
Kristus er fremdeles opptatt med oss. Han begynte sin yppersteprestelige bønn allerede her på 
jorden. Den gir oss et inntrykk av hvordan han fortsetter denne tjenesten i himmelen - for oss. 
 

a) Hans forbønn kan fullkomment frelse oss 
Det er sikkert at hans forbønnstjeneste for oss i himmelen er en hovedårsak til vår bevarelse som 
Guds barn. 
 
"Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan 
han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i 
forbønn for dem." Heb 7:24-25 NB 
 

b) Hans suverenitet garanterer vår seier 
Fordi han er oppstanden og herliggjort ved Faderens høyre han, er han også den som har inntatt 
den øverste plassen i universet. Han har all makt. 
 
"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 NB 
 
"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!" Matt 28:18 
NB 
 
"og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige 
kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin 
høyre hånd i himmelen, 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. Alt la han under hans 
føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som 
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fyller alt i alle." Ef 1:19-23 NB 
 

3. JESUS SKAL ÅPENBARES FRA HIMMELEN 
Tiden går fort og vi venter at Kristus skal komme tilbake. Han komme er nær. Han skal åpenbares.  
 

a) Han kommer først for menigheten 
Bibelen forteller at Kristus først kommer for menigheten. Han skal rykke oss bort fra verden og 
frelse oss inn i sitt evige rike. Han kommer for annen gang, den første var for å ta bort synden, i 
sitt andre komme, har han ikke noe med synden å gjøre. Han kommer for dem som venter på 
ham, både jøder og grekere. 
 
"Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet 
arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle 
bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal 
oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd 
uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet." 1Kor 15:50-53 NB 
 
"For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet 
inn, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake 
inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren 
selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, 
og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med 
dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med 
Herren." 1Tess 4:14-17 NB 
 

b)  Han kommer for å gjøre ende på sine fiender 
Jesus har fiender som vil gjøre alt for å forhindre at han skal opprette sitt rike. I endens hage ble 
løpet lagt og Gud Herren lovet at en forløser ville komme som skulle knuse den gamle slangens 
hode. 
 
"Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt 
hode, og du skal knuse hans hæl." 1Mos 3:15 NB 
 
Men Jesus seiret over maktene og myndighetene i sin død og oppstandelse. Jesus tok våpnene 
fra ham, djevelen ble avvæpnet. 
 
"Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får eiendommen hans være i fred. Men når en 
som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham våpnene 
hans, som han hadde satt sin lit til, og byttet hans deler han ut." Luk 11:21-22 NB 
 
Men på Golgata knuste han også djevelens makt og beseiret ham for bestandig. Vi har også med 
Jesus seiret over djevelen i kraft av Jesu blod og de ord vi vitner. 
 
"Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn 
åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger." 1Joh 3:8 NB 
 
"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som 
seierherre over dem på korset." Kol 2:15 NB 
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Gud Faderen skal legge alle fiender til skammel for Jesu føtter. Det skjer ved begynnelsen av hans 
1000-årige fredsrike. 
"En salme. Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til 
skammel for dine føtter! Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine 
fiender!" Sal 110:1-2 NB 
 

c) Han kommer for å opprette riket 
Likesom lynet slår ut fra øst til vest skal Menneskesønnen være på sin dag. Han kommer for å 
holde dom over folkeslagene.  
 
"Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i 
klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor 
herlighet." Matt 24:30 NB 
 
"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på 
sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, 
likesom gjeteren skiller sauene fra geitene." Matt 25:31-32 NB 




