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Vores offer – Jesu Kristus 
 

I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain og derved blev det 

bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for 

hans offergaver - og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er 

død. (Hebr. 11,4) 

Hvilket fantastisk skriftsted – Abel frembagte et offer i tro, som var 

så fantastisk, at han blev retfærdig af det. Så værdifuldt et offer, at 

det (når det blev frembagt i tro) gør dét, at han endnu taler - 

selvom han er død. I 1. Mosebog er det beskrevet, hvordan hans 

ældre bror, Kain, slår Abel ihjel, fordi Gud tager imod Abels offer; 

men ikke imod Kains offer.      

Efter, at han har slået Abel ihjel, kommer Gud til ham og konfronter 

Kain med, at han har slået Abel ihjel - hans blod råber fra jorden. 

Tænk at give Gud et offer, som gør os retfærdige og som gør, at 

sker der noget med os, vil Gud tage sig af det, fordi vores blod 

skriger op til Ham. 

Jeg synes, der er noget ganske enestående ved dette budskab: at 

vi kan frembringe et offer, som gør os retfærdige og som gør, at 

Gud er på vores side. Gud tog imod Abels offer - og Han tog også 

imod Abel. Det vil du ikke kunne læse i den danske bibel; men i 

KJV står der skrevet, at Gud havde respekt for Abel og hans offer.  

Samtidig står der, at Gud havde ingen respekt for Kain og hans 

offer.  

Gud tog altså imod Abel og hans offer, det peger på, at det offer, vi 

kommer med, er af stor betydning. Så lad os kigge på, hvad det 

var, Abel kom med. Igen vil jeg her læse KJV, hvor der står, at 

Abels offer var den første-fødte af hans flok. Det er lige værd at 

nævne, at Abel var fårehyrde. Så han frembragte det første-fødte 

lam - hvor er det herligt! Abel frembragte ingen anden end vor 

Herre Jesus Kristus. Kains offer, som ikke bragte Herren velbehag, 
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var frugten af hans arbejde, altså frugten af hans egne gerninger. 

Jeg synes, det er fantastisk, at Gud (4 kapitler inde i biblen) gør det 

klart, at dét offer, Han ønsker fra os, ikke er vore anstrengelser; 

men Jesus Kristus - ved vores tro på Ham. Det er Hans blod, som 

dækker os, det er Hans offer, Gud vil have, -ikke det værk du eller 

jeg gør. Vil det sige at der ingen gerninger er? – nej! men det vil 

sige, at det er troen, som frelser dig. Intet andet, end troen på Jesu 

Kristi gerninger, kan frelse eller kan gøre, at vi bliver accepteret af 

Gud. 

Dine gerninger frelser dig ikke! Om du så følger Jesus bud, frelser 

dine gerninger dig ikke. Det betyder altså intet, hvad du gør, når 

det kommer til frelsen. Frelsen kommer fra Gud og den kommer 

kun ved troen på Jesus Kristus. Din fred med Gud, at Gud accepter 

dig, at du er Guds barn er kun afhængig af, om du tror på Jesus. 

For ved din tro accepter Gud dit offer, som er Jesus, og ikke dine 

gerninger. Han accepter dig som Hans barn.  

Ingen af de løfter, som Gud har givet i Bibelen, er afhængige af 

dine anstrengelser; men hviler på, hvad Jesus har gjort og at Gud 

har accepteret Hans offer. Som følger af Kristus er første skridt at 

give Gud et offer - og er dit offer Jesus Kristus og frembringer du 

det i tro, er du accepteret. Du tilhører nu Guds rige og Gud kæmper 

for dig.  

Alle Guds løfter har fået deres ja i Ham (Kristus) skriver Paulus i 2. 

Korintherbrev. Det vidner om, at det er ved Kristus - ved troen på 

Kristus - at løfterne bliver givet. Så ved din tro på Kristus er 

løfterne blevet givet til dig – du skal intet gøre for at modtage dem, 

de er dig givet! Det er på grund af alt det, som Gud har givet os i 

Kristus, at vi gør gerninger.  

Jakob skriver: ingen tro uden gerninger, men troen kommer først – 

ikke en gerning – for at behage Gud. Gerningerne kommer, fordi vi 

ser alt, hvad Han har gjort for os. Helligånden i os vil gøre, at vi gør 

gerninger – så heller ikke dét er anstrengelser fra vores side. Det er 

så vigtigt, at du hviler i Kristus, i at det er Ham, der har gjort 

værket, som behager Herren. Og at dét, som behager Gud fra os, 
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er vores tro – intet andet kan behage Herren! Det er din tro på 

Jesus Kristus, som frelser dig. Og når du hviler – fordi du tror på, at 

Han har gjort værket – vil Helligånden virke i dig at gøre Guds vilje 

efter Hans velbehag.  

Din frelse afhænger kun af din tro på Jesus Kristus og i frelsen 

ligger, at Gud altid vil hjælpe dig, så uanset hvad du står i, har Han 

allerede en løsning, Han har allerede en vej ud af de problemer, du 

måtte have. Han har givet dig det hele - ved troen på Kristus. Det 

eneste offer, som kan behage Gud, er dét offer, som Abel gav: 

troen på Herren Jesus Kristus. Når du kommer til Gud med din tro 

på Jesus Kristus, accepterer Han dig og alt Hans bliver dit. Det er 

ikke noget, du skal gøre dig fortjent til - det er den gave, du får ved 

troen på Kristus. Alt er blevet dig givet – på grund af Guds rige 

nåde ved troen Jesus Kristus. 

 


