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BREVET TIL HEBREERNE KAP. 10:10-14 

 
10 Ved denne viljen er vi blitt helliget ved 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 
ofrene, de som aldri kan bære bort synder. 12 Men Jesus har båret fram ett eneste offer 
for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. 13 Nå venter han bare 
på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. 14 For med ett offer har han for 
alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Heb 10:10-14 NB 

 
HELLIGET VED JESU DØD 
Det at Jesus kom og gav sitt liv for oss på korset, har ført til at vi har blitt helliget. I dette 
begrepet ligger en gjerning av Gud, nemlig at han har tatt oss ut fra synden og verden og 
satt oss til side for sitt bruk. Slik Jesus og Paulus uttrykte det: 
 
«Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.» Joh 17:19 NB 
 
«til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, 
sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår 
Herre:» 1Kor 1:2 NB 
 
Det offer som helliget oss, ble gitt én gang for alle tider og skal ikke gjentas fordi det var 
100 % fullkomment. 
 
DET GAMLE SYSTEMET 
I den gamle pakts husholdning var ingen offer fullkomne og uansett hvor mange og hvor 
mange ganger de samme ofrene ble båret frem, kunne ingen av disse fjerne synder. Dette 
er blitt gjentatt flere ganger i Hebreerbrevet. Legg merke til følgende: 
 

 Presten står i motsetning til Kristus som satte seg 

 Prestene tjente daglig med mange offer - Kristi offer skjedde kun én gang. 

 Ingen slike offer kunne ta bort synd – Kristi død har for alltid fjernet synden  
 
KRAFTEN I DETTE ENE OFFERET 
Det er fantastisk i verdenshistorien og i sammenligning med alle andre religioner, at Jesu 
offerdød på korset skjedde kun én gang og var det eneste offeret som var nødvendig for å 
bringe oss til Gud. 
 
«Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved 
sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved 
Majestetens høyre hånd i det høye.» Heb 1:3 NB 
 
Det som alle mennesker med normale religiøse følelser lengter etter, fred med Gud og 
renselse fra synden, er tilveiebragt av Jesus Kristus fra Nasaret i hans død og 
oppstandelse. Intet annet er nødvendig en Jesu død og oppstandelse til frelse. 
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BEVISET FOR HAN GJERNINGS FULLKOMMENHET 
Men det slutter ikke med hans død. Jesus står opp igjen, slik skriften forutså. Han sto ikke 
bare opp men det skjedde noe mer enn det. Han ble kalt tilbake til himmelen og til tronen 
der for å herske med Faderen til evig tid. 
 
«Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er 
blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.» 
Rom 8:34 NB 
«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! Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din 
ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Herren har sverget, og han skal ikke 
angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Herren er ved din høyre hånd, han 
knuser konger på sin vredes dag.» Sal 110:1-5 NB 
 
HVA SKJER ETTER DETTE? 
Mye skjer etter dette. Guds Sønn venter og har forventning til Faderen, at han skal gi ham 
seier over alle hans fiender. Her ser vi at det fremdeles finns fiender av Jesus som står 
imot evangeliet om hans kors. Selv om djevelen er slått i utgangspunktet og ikke har makt 
over dem som er i Kristus, så er han fremdeles denne verdens gud og denne verdens 
fyrste.  
 
«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 ga ham som hode over alle ting til menigheten,» Ef 1:20-
22 NB 
 
Jesus er gitt til menigheten på jorden som Herre over alle ting. Ikke bare i denne verden 
men også i den kommende (1000-årsriket). Men dette er bare et tidsspørsmål. For når 
Kristus reiser seg fra sin trone for å virkelig komme tilbake til jorden og sette sine føtter 
på oljeberget, et øyeblikket kommet da all djevelen makt på jorden tar slutt. 
 
«Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for 
at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under 
jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» 
Fil 2:9-11 NB 
 
IKKE BARE OFFERET VAR FULLKOMMEN 
Hebreerbrevets forfatter sier at Kristi offer var fullkomment. Men mer enn dette. Alle 
dem som tar imot og aksepterer offeret, blir også fullkommen for Gud. Det er vanskelig å 
forstå men betyr at i Kristus fremstår vi som uklanderlige. Vi er akseptert som fullkomne i 
Ham. For Gud er vi satt i himmelen med Kristus allerede og kan noe ufullkomment 
eksistere i himmelen? 




