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Kap. 14 – Vår Yppersteprest

”Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har 
funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik 
at de som er kalt, kan få oppfylt løftet om den evige arven.” (Hebr. 9, 15)

 Da helligdomstjenesten mistet sin funksjon, mistet også de levittiske 
prestene sin funksjon. De symbolske handlingene de daglig hadde hatt ansvar for å 
utføre, skulle ikke lenger finne sted. Prestene skulle ikke lenger være et mellomledd 
mellom folket og Gud. Deres rolle som mellommenn var over.
 De levittiske prestene hadde utført sin tjeneste etter Guds retningslinjer. 
I likhet med resten av helligdomstjenesten, var deres rolle en illustrasjon av ”den 
rette ordningen” som ble innført ved Jesu død. I Hebreerbrevet står det om dem:

”De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, slik Moses 
fikk guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre tabernaklet. 
For Han sa: ”Se til at du lager alle ting etter det forbildet som ble vist 
deg på fjellet.”” (Hebr. 8, 5)

 De levittiske prestenes tjeneste skulle illustrere en bestemt del av Guds 
frelsesplan. Jesu død hadde vært et fullkomment stedfortredende offer. Men Jesu 
tjeneste for menneskeheten sluttet ikke her. Forsoningen var fullkommen, men 
frelsesplanen var ennå ikke fullført. Etter sin død og oppstandelse, ville Jesus fort-
sette sitt arbeid for å rettferdiggjøre og frelse mennesker.
 Profeten Jesaja hadde gitt en klar fremstilling av den kommende Frelseren 
som menneskehetens stedfortredende ”offerlam” (Jes. 53). I den samme profetien 
kan vi også lese hva Frelseren skulle gjøre etter at Han var blitt ”knust for våre mis-
gjerninger” (v. 5). Vi fortelles:

”...Han utøste sin sjel like til døden, og Han ble regnet blant overtredere. 
Han bar manges synd, og gikk i forbønn for overtredere.” (Jes. 53, 12)

 Ved sin død bar Jesus bort verdens synder (jf. Joh. 1, 29). Deretter skulle 
Han leve og gå i forbønn for synderne. Dette var en nødvendig del av Guds frelses-
plan. Før Han ble korsfestet, sa Jesus til sine disipler:

”...Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og 
gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. 
For der Jeg er, der skal også dere være.” (Joh. 14, 2-3)
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”...La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt! 
Dere har hørt at Jeg har sagt til dere: Jeg går bort og kommer tilbake til 
dere. Dersom dere elsket Meg, ville dere glede dere fordi Jeg sa: Jeg går 
til Faderen. For Min Far er større enn Meg.” (Joh. 14, 27-28)

 Etter at Jesus var stått opp fra de døde, tilbrakte Han 40 dager sammen 
med dem som trodde på Ham. Deretter ble Han tatt opp til himmelen (Apg. 1, 3. 
9). Disiplene var vitne til dette. Mens de fortsatt stod og så mot himmelen, kom to 
engler til dem og sa:

”Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den 
samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen 
å samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.” (Apg. 1, 11)

 Jesus skulle en gang komme tilbake til jorden, men først hadde Han en 
oppgave å utføre i himmelen. Etter at Han steg opp til himmelen, begynte Han en 
tjeneste som menneskenes forbeder. I Romerbrevet kan vi lese om betydningen av 
dette:

”Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som 
rettferdiggjør [gr. dikaioo]. Hvem er den som fordømmer? Det er Kris-
tus som døde, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved 
Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss.” (Rom. 8, 33-34)

 Det mennesket som blir erklært rettferdig av Gud, vil bli betraktet som 
rettferdig. Selv om han er en synder, kan ingen fordømme ham. Han er en tilgitt 
synder. Gud ser på ham som om han aldri har begått en synd. Ingen kan lenger 
anklage ham.
 I den gamle pakten hadde de levittiske prestene vært et viktig mellomledd 
mellom synderen og Gud (se Kap. 12). Selve offerdyret bar bort personens synd og 
døde i hans sted, men det var presten som videreformidlet offeret til Gud. Ved å 
stenke dyreblodet på brennofferalteret og la offeret gå opp i røyk, gjorde han son-
ing i synderens sted, og vedkommende ble tilgitt (3. Mos. 4, 35). De levittiske prest-
ene utførte på denne måten en tjeneste som illustrerte den tjenesten Jesus skulle 
gjøre som menneskenes forbeder. I den nye pakt ville Jesus være mellommannen 
mellom menneskene og Gud. Menneskene skulle ikke lenger henvende seg til de 
levittiske prestene i tempelet når de ønsket tilgivelse for sine synder. De skulle hen-
vende seg direkte til Faderen i Jesu navn (jf. Joh. 16, 23-24). Paulus skriver:

”For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, 
mennesket Kristus Jesus. Han gav seg selv som en løsepenge for alle, 
vitnesbyrdet i rette tid.” (1. Tim. 2, 6-7)

 Jesus er den eneste mellommannen mellom oss og Gud. Han ”sitter ved 
Guds høyre hånd” og ”går i forbønn for oss” (Rom. 8, 34). I Hebreerbrevet kan vi 
lese følgende om den prestetjenesten Han utfører:
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”Vi har en slik Yppersteprest som satte seg ved høyre side av Majest-
etens trone i himlene, en Prest i helligdommen og i det sanne tabernak-
let som Herren har reist, og ikke et menneske.” (Hebr. 8, 1-2)

 Vi får her vite at det finnes en helligdom i himmelen. Dette er ”det sanne 
tabernaklet som Herren har reist”, og som var forbilde for den helligdommen Mo-
ses ble bedt om å oppføre (jf. Kap. 11). Instruksjonen fra Gud var den gang:

”Se til at du lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.” 
(Hebr. 8, 5)

 Israelittenes helligdom var et avbilde av den sanne helligdommen i him-
melen, der Jesus skulle fortsette sin tjeneste for å frelse menneskene. Her, i ”det 
sanne tabernaklet”, skulle Han videreformidle sitt offer til Gud.

”For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort med hender, som 
er et bilde av den sanne helligdom, men inn i selve himmelen, for nå å 
åpenbares for Guds åsyn for vår skyld...” (Hebr. 9, 24)

 Den levittiske prestetjenesten hadde altså vært et bilde på den tjenesten 
Jesus skulle utføre i himmelen etter sin oppstandelse. Likevel var Jesu prestetjenes-
te annerledes enn den levittiske. Ifølge loven om den jordiske helligdomstjenesten, 
var det kun Aron og hans etterfølgere som kunne gjøre tjeneste som prester (jf. 
Kap. 12). Denne tjenesten gikk altså i arv. Etter hvert som prestene ble lagt til hvile 
i graven, overtok andre embetet. Dermed ble det opp gjennom århundrene mange 
forskjellige prester, på samme måte som det også var mange stedfortredende offer-
dyr (jf. Kap. 10).
 Jesus overtok ikke den levittiske prestetjenesten. Da Han var her på 
jorden, var Han heller ikke prest. Han var av Juda stamme og hadde ikke lov til å 
utføre tjeneste i tempelet (jf. Kap. 12). Den prestetjenesten Jesus siden skulle utføre, 
var av en annen ordning enn den levittiske. I en av profetiene om Frelseren ble det 
sagt:

”Herren sa til min Herre: ”Sett Deg ved Min høyre hånd, til Jeg legger 
Dine fiender som skammel for Dine føtter.” ... Herren har sverget og 

”Og hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange 
ganger frem de samme ofrene, som aldri kan ta bort synder. Men 
etter at Han hadde båret frem et evig offer for synder, satte denne 
Presten seg ved Guds høyre hånd. Fra da av venter Han inntil Hans 
fiender blir lagt som skammel under Hans føtter. For ved ett offer 
har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.” 

                 (Hebr. 10, 11-14)
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skal ikke angre: ”Du er prest til evig tid etter Melkisedeks ordning”” 
(Sal. 110, 1. 4)

 Gud hadde med ed lovet (”sverget”) at Jesus skulle være prest ”til evig tid 
etter Melkisedeks ordning”. Men hvem var så denne Melkisedek? Vi fortelles at 
han var ”konge i Salem”, et uttrykk som kan bety både ”rettferdighetens konge” 
og ”fredskonge” (Hebr. 7, 1-2). Han var dessuten ”prest for Den høyeste Gud”. 
Etter at Abraham hadde nedkjempet sine fiender, betalte han tiende til Melkisedek, 
og Melkisedek velsignet ham. Ifølge forfatteren av Hebreerbrevet beviser dette at 
Melkisedek var større enn Abraham og også større enn de levittiske prestene (v. 
1-10). På samme måte skulle Jesu prestetjeneste være større og bedre enn den som 
levittene hadde utført her på jorden.

”Men nå har Han [Jesus] fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom 
Han også er Mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på 
bedre løfter.” (Hebr. 8, 6)

 Det levittiske prestedømmet hadde kun en symbolsk betydning og kunne 
ikke rettferdiggjøre noen. Derfor kunne ikke Jesus overta dette prestedømmet. 
Hans prestetjeneste måtte skje etter en annen ordning. Da ”den rette ordningen” 
trådte i kraft, ble den gamle, levittiske tjenesten opphevet. En ny og bedre tjeneste 
ble innført:

”...For på den ene siden skjer det en opphevelse av det tidligere budet på 
grunn av dets skrøpelighet og ubrukelighet. For loven [fra Sinai] førte 
ikke noen ting til fullkommenhet. Men et bedre håp føres inn, og ved 
dette kan vi komme nær Gud.” (Hebr. 7, 18-19)

 Døden hindret de levittiske prestene fra å fortsette sin tjeneste. Jesus 
skulle derimot være ”prest til evig tid etter Melkisedeks ordning”. Dette er av stor 
betydning for Hans tjeneste som forbeder og for menneskenes frelse:

”Men fordi Han forblir til evig tid, har Han et uforgjengelig prest-
edømme. Derfor har Han også makt til fullkomment å frelse dem som 
kommer til Gud ved Ham, ettersom Han alltid lever for å gå i forbønn 
for dem.” (Hebr. 7, 24-25)

 Jesus er den eneste som kan utføre oppgaven som menneskenes sanne 
Yppersteprest og Mellommann. I Hebreerbrevet forklares dette slik:

”For en slik Yppersteprest var skikket for oss, en som er hellig, uskyl-
dig, ubesmittet, skilt fra syndere og som er blitt opphøyet over himlene. 
Han trenger ikke å bære frem offer daglig, slik de andre yppersteprest-
ene, først for sine egne synder og så for folkets. For dette gjorde Han én 
gang for alle, da Han ofret seg selv. For loven innsetter mennesker med 
skrøpelighet til yppersteprester. Men edens ord [jf. Sal. 110, 4], det som 
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kom etter loven, innsetter Sønnen, Han som er blitt fullendt til evig tid.” 
(Hebr. 7, 28)

 De levittiske prestene var selv syndere med behov for en Frelser. Der-
for måtte de også utføre dyreofringer for sine egne synder. Jesus var derimot uten 
synd. Han var ”hellig, uskyldig, ubesmittet [og] skilt fra syndere”. Derfor kan Han 
være vår Yppersteprest. Han er ”skikket for oss”.
 Fordi de levittiske prestene selv var syndere, kunne de ha medlidenhet 
med den angrende synderen som kom til helligdommen med sitt offerdyr. Forfat-
teren av Hebreerbrevet skriver om dette:

”For enhver yppersteprest som er tatt ut blant mennesker,  er innsatt for  
mennesker  i de ting som gjelder forholdet til Gud, for at han skal bære 
frem gaver og offer for synder. Han kan ha medlidenhet med dem som 
er uvitende og farer vill, siden han selv også er underlagt skrøpelighet. 
På grunn av dette kreves det av ham at han må bære frem offer for sine 
egne synder, såvel som for folkets synder.” (Hebr. 5, 1-3)

 Men Jesus hadde aldri begått en synd. Det var derfor Han kunne utføre 
oppgaven som vår Yppersteprest (jf. Hebr. 7, 28). Men innebærer dette at Han ikke 
kan ha medlidenhet med oss? 
 Jesaja beskrev den kommende Frelseren som ”foraktet og avvist av men-
nesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom” (Jes. 53, 3). I Hebreerbrevet 
fortelles vi at Han ble fullendt ”gjennom lidelser” (Hebr. 2, 10, se også Hebr. 5, 
7-9). Jesus var vel kjent med menneskelig lidelse og smerte, og Han visste godt 
hva fristelser innebar. Han hadde følt det på sin egen kropp (jf.. Matt. 4, 1-11). 
Han gav aldri etter for fristelsene, men av egen erfaring vet Han hva det vil si å ha 
en menneskelig, fallen natur. Også dette var en del av frelsesplanen (jf. 1. Mos. 3, 
15). Fremfor å sende Ham direkte til korset, lot Gud Ham bli født av et menneske 
og leve et helt liv med menneskelig natur. Han kan derfor ha medlidenhet med de 
mennesker Han går i forbønn for, og Han kan gi dem hjelp til å stå imot fristelsens 
makt (jf. Kap. 16). I Hebreerbrevet står det om dette:

”Siden barna har del i kjød (gr. sarx), fikk Han selv del i det på samme 
måten [erfaring!], for at Han ved døden skulle ta makten fra ham som 
som hadde dødens makt – det er djevelen –, og for å befri dem som av 

Jesus er i den nye pakt både ”offerdyret”, som døde i synderens sted, og ”prest-
en”, som videreformidler offeret til Gud og fullfører soningen. Det er ingenting 
motstridende i dette. ”Offerdyret” og ”presten” var ikke to forskjellige roller som 
Jesus skulle fylle. De bør i stedet betraktes som to forskjellige bilder som Gud 
brukte for å vise to ulike sider av Jesus rolle som menneskehetens Frelser. 
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frykt for døden hadde vært under trelldom hele sitt liv. 

For Han tar seg jo ikke av engler, men Han tar seg av Abrahams barn 
[ætt]. Derfor måtte Han bli gjort lik sine brødre i alle ting [erfaring!], 
for at Han kunne være en barmhjertig og trofast Yppersteprest i alt som 
angår forholdet til Gud, slik at Han kunne gjøre soning for folkets syn-
der.

For ved det at Han selv har lidd og blitt fristet [erfaring!], kan Han 
hjelpe dem som blir fristet.” (Hebr. 2, 14-18)

Jesus er ”en barmhjertig og trofast Yppersteprest” som tar seg av alt som gjelder 
vårt forhold til Gud. Dette er en god nyhet for alle som vil ta imot Ham som sin 
personlige Frelser. Gjennom Jesu tjeneste som vår Yppersteprest og Mellommann, 
”kan vi komme nær Gud” (Hebr. 7, 19)!

”Når vi da har en så stor Yppersteprest som er gått gjennom himlene, 
Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. 

For vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre 
skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, men 
uten synd.

La oss derfor komme frem til nådens trone med frimodighet for at vi 
kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.” (Hebr. 
4, 14-16)
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