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Kap. 13 – Den rette ordningen

 En stor del av Hebreerbrevet handler om ”den rette ordningen” som hellig-
domstjenesten fra Sinai-fjellet skulle illustrere. Vi har sett hvordan dyreofringene 
var et symbol på Guds Sønn som skulle dø i menneskenes sted slik at de kunne få 
reell tilgivelse (jf. Kap. 7 og Kap. 10). Dette blir grundig beskrevet i Hebreerbrevet:

”For loven, som bare har en skygge av de kommende goder og ikke 
selve tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme ofrene, som 
de stadig ofrer år etter år, gjøre dem fullkomne som bærer dem frem. 
For ville de ikke da ha sluttet med å bære dem frem?

For de som hadde del i denne tjenesten, og som én gang var renset, ville 
da ikke lenger ha synd på samvittigheten. Men i disse ofringene ligger 
det hvert år en påminnelse om synder. For det er ikke mulig at blodet 
av okser og bukker kan ta bort synder... Og hver prest står daglig og gjør 
tjeneste, og bærer mange ganger frem de samme ofrene, som aldri kan 
ta bort synder...” (Hebr. 10, 1-4. 11)

Som en del av ”den rette ordningen”, bar Jesus derimot frem ”et evig offer for synd-
er”. Vi fortelles at Han med dette ene offeret ”for all evighet [har] gjort dem full-
komne som blir helliget” (Hebr. 10, 14). Der det er reell tilgivelse for synder, trengs 
det ikke lenger noe offer for synd (v. 18). De som har del i denne tjenesten, er 
renset. De vil derfor ikke lenger ha synd på samvittigheten (jf. v. 2). Synden og dens 
skyld er blitt båret bort av Stedfortrederen. 
 Jesu offer var fullkomment og fullstendig (jf. Kap. 10). Guds tilgivelse er 
derfor fullstendig. Vi så i Kap. 4 hvordan dette blir beskrevet i Romerbrevet:

”...de [menneskene som har syndet] blir rettferdiggjort ufortjent av 
Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Ham stilte Gud 
offentlig frem som nådestol i Hans blod ... for å vise sin rettferdighet... 

Slik ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne 
være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus.” (Rom. 
3, 25-26)

 Gud kan ikke bryte med rettferdighetens prinsipp. Derfor måtte Jesus dø. 
Bare da kunne Han erklære de mennesker som ville ta imot frelsestilbudet, som 
rettferdige. Helt fra syndefallet var de som tok imot Guds løfter om frelse i tro, blitt 
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lovet tilgivelse og evig liv. Men det var først da Jesus døde på korset, at tilgivelsen 
ble reell. Først da kunne de betraktes som rettferdige, for Stedfortrederen hadde 
båret bort deres synd. Ved Hans sår fikk de reell legedom (jf. Jes. 53, 5; 1. Pet. 2, 24).
 I tempelet var Det aller helligste (rommet hvor Paktens ark skulle stå) 
skilt fra Det hellige (hvor røkelsesalteret, skuebrødsbordet og lysestaken var) med 
et tykt forheng (jf. Kap. 11). I Det hellige utførte de levittiske prestene daglig sin 
tjeneste, men i Det aller helligste var det kun ypperstepresten som fikk komme 
inn. Tillatelsen gjaldt bare på Den store forsonings-dagen, da han symbolsk skulle 
fullføre soning for hele folket og rense selve helligdommen for synd (jf. Kap. 35). 
Ellers var det forbudt for mennesker å se inn i Det aller helligste, for det var der, 
over nådestolen, Gud ville vise seg i sin herlighet. Overtredelse av forbudet ville 
medføre døden for et syndig menneske (jf. 3. Mos. 16, 2). Forhenget skulle derfor 
alltid skjule dette rommet fra menneskelige øyne. 
 Da Jesus døde på korset, mellom de to aftenstunder den 14. abib, skjedde 
det noe overnaturlig med det tykke forhenget i tempelet i Jerusalem. Vi fortelles: 

”Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i 
tempelet revnet i to fra øverst til nederst...” (Matt. 27, 50-51)

 Denne hendelsen var en symbolsk markering av at helligdomstjenesten 
hadde mistet sin funksjon. Tiden var kommet da en ny ordning skulle bli innført. 
Denne ordningen var ”den rette ordningen” (jf. Hebr. 9, 10).
 Jesu offer hadde for all evighet gjort menneskene fullkomne og rettferdige 
(jf. Hebr. 10, 14). Det var ikke behov for flere dyreoffre som påminnelse om synder 
(jf. Hebr. 10, 3). Fortidens synder var sonet, og de som i tro hadde tatt imot Guds 
Lam, var blitt forløst. Gud hadde kjøpt dem tilbake til seg selv (jf. Kap. 5). For sam-
tidens og fremtidens mennesker var det samme offeret tilstrekkelig. Når de ba om 
tilgivelse for sine synder, kunne de henvise til den stedfortredende død som hadde 
funnet sted på Golgata. Det offeret de henviste til, var et fullkomment offer. De ville 
verken ha behov for noe annet eller for å gjenta det. 
 Ordningen med dyreofringer hadde altså ikke lenger noen funksjon. 
Menneskene trengte den ikke, og den var ikke lenger etter Guds vilje. Den over-
naturlige hendelsen med forhenget markerte dette. Da det tykke teppet ble delt, ble 
det mulig for mennesker å se inn i Det aller helligste. De kunne gjøre dette uten å 
dø. Grunnen var ikke at de plutselig var i stand til å skue Guds herlighet og fikk lov 
til å overtre Hans tidligere forbud. Årsaken var at Guds tilstedeværelse i helligdom-
men ikke lenger var den samme. Menneskenes fokus skulle nå ikke være vendt mot 
dette jordiske byggverket (jf. Kap. 11 og 1. Kong. 8, 27-30). Deres oppmerksomhet 
skulle rettes et annet sted (jf. Kap. 14). 
 Da Gud presenterte De ti bud for israelittene ved Sinai-fjellet, svarte de 
at de ville overholde Hans lov. Det samme gjaldt en rekke andre forskrifter. Til 
gjengjeld ville Gud regne dem som sitt folk, og Han lovet dem tilgivelse for deres 
synder. Den gangen ble det inngått en pakt mellom folket og Gud. Alle ordene Gud 
hadde talt, ble skrevet ned av Moses i en bok som ble kalt Paktsboken. Ved foten 
av Sinai-fjellet hadde Moses reist et alter. Her ofret israelittene fredsoffer (okser) til 
Gud. Halvparten av dyreblodet stenket Moses på alteret. Deretter leste han fra Pa-
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ktsboken, og folket gjentok at de ville gjøre alt det Gud hadde sagt. Moses stenket 
så resten av blodet på folket samtidig som han sa:

”Se, dette er paktens blod, den pakten Herren har opprettet med dere 
på alle disse ord.” (2. Mos. 24, 8)

 Sentralt i pakten mellom Gud og israelittene, var De ti bud. Disse ble opp-
bevart i gullkisten, som derfor ble kalt Paktens ark. Til tross for alle løfter, tok det 
ikke lang tid før israelittene brøt pakten med Gud. Mens Moses fikk instruksjonene 
om helligdomstjenesten og steintavlene med De ti bud, ble folket urolige fordi han 
ble borte så lenge. De fikk derfor Aron til å lage en gullkalv, som de mente skulle 
lede dem til Kanaan. Om gullkalven sa de:

”Dette er din gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.” (2. Mos. 
32, 4)

 Da Gud informerte dem om sine ti bud, innledet Han med ordene:
 

”Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra trell-
huset...” (2. Mos. 20, 2)

 Deretter forbød Han dem å ha andre guder (1. bud), og Han forbød dem å 
lage noe form for bilde som de skulle tilbe eller tjene (2. bud). Likevel laget israelit-
tene seg en kalv av gull. De gav den ikke bare æren for å ha utfridd dem fra trell-
dommen i Egypt. De omtalte den som om den var Gud, og de ofret brennoffer og 
fredsoffer for den og feiret ”høytid for Herren” med mat og dans (2. Mos. 32, 5-6. 
19). Men selv om israelittene hadde brutt pakten, ble de ikke fullstendig forkastet 
som Guds folk. Gud er tålmodig og barmhjertig (jf. Kap. 3). Han ledet Abrahams 
ætt til Kanaan.
 Gjentatte ganger i de påfølgende århundrene brøt folket pakten med Gud. 
De tilbad andre guder, vanæret Guds hviledag og behandlet hverandre på urettfer-
dig vis. De kalte seg stadig for Guds folk, selv om de ofte vendte seg bort fra Ham. 
Gud bar lenge over med dem, men de ville ikke for alltid kunne fortsette slik (jf. 
Kap. 22 og Kap. 25). 
                 Gjennom profeten Jeremia, som i flere tiår irettesatte folket for deres pakts-
brudd, fortalte Gud at Han en gang i fremtiden ville innføre en annerledes ordning:

”Se, dager kommer, sier Herren, da Jeg skal slutte en ny pakt med Isra-
els hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres 
fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet 
Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier Herren.

Men dette er pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier 
Herren:

Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg 
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skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk. Da skal de ikke leng-
er lære hverandre, hver mann sin neste, og hver mann sin bror, og si: 
”Kjenn Herren!” For de skal alle kjenne Meg, fra den minste til den 
største, sier Herren. For Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd 
skal Jeg ikke minnes mer.” (Jer. 31, 31-34)

 Den nye ordningen, eller pakten som Gud ville innføre, inneholdt flere 
viktige komponenter. Vi skal etter hvert komme inn på disse. Foreløpig kan de 
oppsummeres som følgende punkter:

1) Gud ville helliggjøre dem (dvs. forandre deres indre/karakter): 
”Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter.” (jf. 
Kap.16)

2) Gud ville forløse dem (dvs. kjøpe dem tilbake til seg selv). Han 
skulle være deres Gud, og de skulle i sannhet være Hans folk, ikke bare 
i navnet: ”Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk.” (jf. Kap. 
5 og Kap. 16) 

3) Gud ville rettferdiggjøre dem (dvs. se på dem som om de aldri had-
de syndet): ”Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal Jeg ikke 
minnes mer.” (jf. Kap.4)

4) Hvert individ som tilhørte Hans folk, ville kjenne Ham og ha et 
personlig forhold til Ham: ”...For de skal alle kjenne Meg...” (jf. Kap.14 
og Kap. 16)

 Alle disse komponentene hørte med til den nye ordningen som Gud en 
gang ville innføre. Ordningen ble av Gud kalt ”en ny pakt”, og den ville være anner-
ledes enn den pakten som ble inngått med israelittene ved Sinai-fjellet. Hva ville 
være annerledes? Først og fremst at den nye pakten representerte den rette ordnin-
gen. 
 Ordningen fra Sinai-fjellet var kun ”en skygge av de kommende goder 
og ikke selve tingenes egen skikkelse” (Hebr. 10, 1). Når Gud så snakket om en ny 
pakt, innebar det samtidig at den første pakten ville bli foreldet. Hebreerbrevets 
forfatter sier det slik:

”Når Han sier ”en ny pakt”, har Han gjort den første foreldet. Det som 
er i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å forsvinne.” (Hebr. 
8, 13)

”For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke 
blitt søkt rom for en annen i stedet.” 

                                                                (Hebr. 8, 7)  
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 De som hørte Jeremias forkynnelse, fikk vite at pakten fra Sinai-fjellet en 
gang i fremtiden ville bli erstattet av en annen. ”Se, dager kommer, sier Herren, da 
Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus...” (Jer. 31, 31). Når den 
nye pakten en gang i fremtiden trådte i kraft, ville samtidig den gamle forsvinne. 
Men når skulle dette skje?
 Da Jesus innstiftet nattverdsfeiringen, sa Han om vinen:

”Drikk alle av den! For dette er Mitt blod, den nye pakts blod, som ut-
gytes for mange til syndenes forlatelse.” (Matt. 26, 28)

 Jesu blod var den nye paktens blod. Da den første pakten ble inngått ved 
Sinai-fjellet, hadde Moses stenket blodet fra dyreofrene (symbolofrene) på alteret 
og på folket med disse ord:

”Se, dette er paktens blod, den pakten Herren har opprettet med dere 
på alle disse ord.” (2. Mos. 24, 8)

 På samme måte som offerdyrets blod markerte at den gamle pakten var 
opprettet, ville Jesu blod markere starten på den nye pakten. Denne pakten innebar 
alle de komponentene som Gud hadde forkynt gjennom Jeremia: helliggjørelsen, 
forløsningen, rettferdiggjørelsen og den personlige relasjonen til Gud. Da Jesus 
døde på korset, trådte den nye pakt i kraft. I samme øyeblikk forsvant den gamle 
pakt (jf. Hebr. 8, 13). Den var foreldet og hadde ikke lenger noen gyldighet. 

”Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i 
tempelet revnet i to fra øverst til nederst...” (Matt. 27, 50-51)

 Slik ble innføringen av ”den rette ordningen” markert. Jesu død betød 
slutten på alle dyreofringene og de symbolske handlingene som hadde funnet sted 
i helligdommen. Dermed var det også slutt på det levittiske prestedømmet.
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