Jesu blods betydning
• Guds ord viser os, at Jesu blod
har følgende tre opgaver.
• For Gud: Tilfredsstillelse af hans
hellighed og retfærdighed.
• For mennesket: Renselse af hans
samvittighed fra synd og skyld.
• Mod satan: Tilintetgørelse af
hans anklager

Påskens indstiftelse i Egypten
”Men blodet skal I have
som mærke på husene,
hvor I er. Når jeg ser
blodet, går jeg forbi jer.
Ingen ødelæggende plage
skal ramme jer, når jeg slår
egypterne.” 2 Mos. 12:13
Påske betyder ”forbigang”

Forsoningsdagen
På forsoningsdagen blev
blodet fra syndofferet bragt
ind i det allerhelligelse i
tabernaklet, hvor
ypperstepræsten syv gange
stænket blodet på
sonedækket for Guds ansigt.
I 3 Mos. 16:1-34 står hele
beretningen om
forsoningsdagen.

Jesu blod renser samvittigheden fra døde gerninger
”Når nu blodet af bukke og tyre og
asken af en ung ko ved at stænkes
på mennesker, som er blevet
urene, helliger dem og gør dem
rene i det ydre, så må Kristus, der i
kraft af en evig ånd frembar sig
selv som et lydefrit offer til Gud,
med sit blod langt bedre kunne
rense vor samvittighed fra døde
gerninger, så vi kan tjene den
levende Gud.” Hebr. 9:13-14.

Jesu, hans søns, blod renser os for al synd
”Men hvis vi vandrer i
lyset, ligesom han er i
lyset, har vi fællesskab
med hinanden, og Jesu,
hans søns, blod renser
os for al synd.”
1 Joh. 1:7.

Derfor blev Guds søn åbenbaret
”Derfor blev Guds søn åbenbaret:
for at tilintetgøre Djævelens
gerninger.” 1 Joh 3:8b.
”Hvem vil anklage Guds udvalgte?
Gud gør retfærdig. Hvem vil
fordømme? Kristus Jesus er død,
ja endnu mere, han er opstået og
sidder ved Guds højre hånd og går
i forbøn for os.” Rom. 8:33-34.

De har besejret ham ved Lammets blod
”Og jeg hørte en høj røst i himlen
sige: Nu er frelsen og magten og
Riget vor Guds og herredømmet
hans salvedes, for vore brødres
anklager er styrtet, han som dag
og nat anklagede dem for Gud.
De har besejret ham ved Lammets
blod og ved deres vidnesbyrds
ord. De havde ikke livet for kært til
at gå i døden.” Joh Åb. 12:10-11.

