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BREVET TIL HEBREERNE KAP. 10:1-9 

 
"For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige 
skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de ofrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem 
fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å ofre. For de som 
ofret, ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de én gang var blitt renset. 
Men ved ofrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig at blod 
av okser og bukker kan bære bort synder. Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer 
og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde 
du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre 
din vilje, Gud. 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. Deretter sier han: Se, 
jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast." Heb 
10:1-9 NB 
 

Loven sammenlignes med en skygge 
Loven nevnt her er den totale sum av det systemet som styrte Israel i den gamle paktens 
tid. Her finner vi først og fremst gudstjenesten med alle sine offer og prestetjenesten med 
yppersteprestens rolle igjennom alle generasjoner. Hele konseptet som fra Guds side var 
tenkt å skulle være en midlertidig ordning inntil Kristus kom, men som for jødene ble en 
permanent ordning som de for en hver pris ville holde fast ved. Dette er fremdeles slik 
selv i dag. Ordet "skygge" er ikke selve tingen men indikerer at det finnes en annen 
realitet bak skyggen. Denne realiteten er Kristus, deres Messias. Det blir galt når man 
holder fast ved en skygge og forkaster realiteten som kaster skyggen. Det skjedde med 
jødefolket da Kristus endelig kom. 
 

Goder som skulle komme 
Med Jesus kom det mange goder. Disse godene var lovet i GT. Det fremste som kan 
nevnes er frelsen og forløsningen gjennom Jesu offer på korset. Deretter samfunn med 
Gud og barnekår. Helbredelse og Åndskraft. Evig liv og evig håp. 
 
"For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, 
rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at – som skrevet står: Den som roser seg, 
han rose seg i Herren!" 1Kor 1:30-31 NB 
 

Ingen fullkommenhet ved loven 
Loven selv betegnes som "fullkommen". Budet er "hellig" og "godt". 
 
"Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt." Rom 7:12 NB 
 
Men loven har en stor svakhet, den kan ikke gjøre ett eneste menneske fullkomment. Her 
trekker hebreerbrevets forfatter en logisk konklusjon når han sier at dersom loven virkelig 
kunne gi fullkommenhet, ville det ikke lenger være nødvendig med syndoffer. Det hadde  
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blitt slutt på offertjenesten da de som ble fullkommen ved å holde loven hadde nådd 
frem til fullkommenheten innfor Gud. Men ingen nådde frem til dette ved loven, og den 
var heller ikke gitt for at noen skulle bli fullkommengjort ved budene. Samvittigheten 
vitnet som at hvert menneske fremdeles var under syndens, selv om mange offer hadde 
blitt gitt. Det var tvert imot, loven ble gitt for at synden skulle bli stor, dvs. bli tydelig som 
synd i hvert menneskes hjerte. Dette igjen for at jøder og andre skulle søke Guds nåde og 
tilgivelse som kom i Jesus Kristus. Hvert år på den store forsoningsdagen (Yom Kippur) 
kom det en tydelig påminnelse om at synden fremdeles var en realitet. Det er klart og en 
kan forstå det: blodet av bukker og okser kan ikke bortta synder.  
 

Kristus trår inn i verden (vers 5-7) 
Disse versene kommer fra Salm 40:7-9 men tolkes fritt av hebreerbrevets forfatter. Han 
forklarer ved inspirasjon at det fant sted en samtale mellom Faderen og sønnen kort tid 
før inkarnasjonen. Vi har flere slike bibelavsnitt som refererer til samtaler mellom Gud 
Faderen og Sønnen. 
 
"Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i 
dag! Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal 
knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker". Sal 2:7-9 
NB 
 
"Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar 
det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har 
makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min Far". Joh 10:17-18 NB 
 
Her i vers 7-9 finner det sted en samtale mellom Sønnen og Faderen hvor han sier: "Offer 
og gave ville du ikke ha.." Dette forteller oss at lovens tid var over og skulle erstattes med 
noe bedre, nemlig Sønnens komme til verden for å bortta synden ved sitt offer. Hvordan 
han komme til verden skulle skje er ved en jomfrufødsel idet Gud dannet et legeme, en 
kropp til Jesus. 
 

HVORFOR KOM JESUS? 
 
- For å gjøre Guds vilje 
For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje 
som har sendt meg. Joh 6:38 NB 
 

- For å forkynne 
Han sier til dem: La oss gå andre steder – til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne 
Ordet der også. For det er derfor jeg er kommet. Mark 1:38 NB 
 
- For å kalle til omvendelse 
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Luk 5:32 NB 
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- For å vitne om sannheten 
Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til 
dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. 
Hver den som er av sannheten, hører min røst. Joh 18:37 NB 
 
- For de fortapte får av Israel 
Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus! Matt 
15:24 NB 
 
- For å oppfylle loven 
Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke 
kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 
Matt 5:17 NB 
 
- For å frelse det som var fortapt 
For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. 
Matt 18:11 NB 
 
- Kommet for at de skal ha liv 
Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv 
og ha overflod. Joh 10:10 NB 
- Kommet til dom 
Og Jesus sa: Til dom er jeg kommet til denne verden, for at de som ikke ser, skal se, og de 
som ser, skal bli blinde. Joh 9:39 NB 
 
- For å kaste ild på jorden 
Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den alt var tent! Luk 
12:49 NB 
 

Jesu liv beskrevet i bokrullen 
Det er klart at bokrullen er Det gamle Testamentets skrifter. I Bibelen er det skrevet om 
Jesus. Han sa det selv: 
 
"Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og disse er det som 
vitner om meg". Joh 5:39 NB 
 
"Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det 
som er skrevet om ham". Luk 24:27 NB 
 

Jesus kom for å gjøre Guds vilje 
Det er klart for oss alle som leser NT at Jesus alltid gjorde Guds vilje. Han var aldri ulydig 
mot Faderen. 
 
"Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER den 
jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg 
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dette. Han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør 
alltid det som er til behag for ham". Joh 8:28-29 NB 
 
Denne totale lydighet mot Faderens vilje ble spesielt synlig i Getsemane hage hvor Jesus 
kjempet den siste kampen før lidelsen: 
 
"Og han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa: 
Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din". Luk 
22:41-42 NB 
 

Det første er borte det bedre har kommet 
Det første som blir tatt bort er loven med alle sine offer og alle forskrifter knyttet til 
gudstjenesten. 
 
"For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, 
fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. 
Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred," Ef 
2:14-15 NB 
 
"Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere 
levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet 
skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da 
han naglet det til korset". Kol 2:13-14 NB 
 
Vi står igjen med et godt budskap, først og fremst for Israel og det jødiske folket, men 
også for alle av hedningenes folkeslag. Lovens tid er forbi fordi Kristus har kommet. Han 
hat tatt bort det gamle systemet og gitt oss frelsen og det nye livet. I dette opplever vi 
kjærligheten som er lovens oppfyllelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




