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BREVET TIL HEBREERNE KAP. 9:15-23 

- Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arven 

som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den 

første pakt.16 For når det gjelder et testamente, er det nødvendig at det blir godtgjort at den 

som har opprettet det, er død. 17 For et testamente blir først gyldig når han dør, siden det 

aldri trer i kraft så lenge den som opprettet det, er i live. 18 Derfor ble heller ikke den første 

pakt innviet uten blod. 19 For da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som 

står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skarlagenrød ull og 

isop, og stenket både på selve boken og på folket, 20 og sa: Dette er paktens blod, den 

pakten som Gud har opprettet for dere. 21 På samme måte stenket han også blod på teltet 

og på alle kar som blir brukt ved gudstjenesten. 22 Etter loven blir nesten alt renset med 

blod. Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt. 23 Det er altså nødvendig at avbildene 

av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved 

bedre offer enn disse. Heb 9:15-23 

DET NYE TESTAMENTET GJORT AKTIVT 

Bildet er hentet fra dagliglivet. Om et testamente om arv skal bli gyldig, må det først bli 

gjort kjent at den som opprettet testamentet er død. Intet testamente er gyldig så lenge 

den lever som opprettet det. Dette kommer godt frem i vers 17 og er vel kjent.  

 

Det nye Testamentet var kjent i den gamle paktens tid. I realiteten var testamentet som 

pekte frem mot Kristus delvis kjent også FØR lovens tid. Går vi langt nok tilbake i tiden, 

finner vi at det første glimt av Det Nye Testamentet allerede i Edens hage i forbindelse 

med fallet som skjedde der.  

 

- Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal 

knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1Mos 3:15 NB 

 

Dette løftet og denne profeti peker mot en forløser som skal komme og gjøre ende på 

Satans herredømme over menneskeheten. Denne ætt er Kristus. 

 

- Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om 

det gjaldt mange. Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er Kristus. Gal 3:16 NB 

- Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved 

døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som 

av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Heb 2:14-15 NB 

 

PROFETENE BUDSKAP 

Profetene fikk også del i Den Nye Paktens innhold. Ikke alt på én gang, men litt etter litt 

ble pakten/testamentet kunngjort for dem 

 

- Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde 
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som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, 

viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart 

for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere 

ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra 

himmelen – dette som englene trakter etter å skue inn i. 1Pet 1:10-12 NB 

- Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med 

Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen 

da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt, den pakten med meg som de 

brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten jeg vil opprette 

med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i 

deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver 

sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og 

store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd. Jer 

31:31-33 NB 

 

KRISTUS KOM OG DØDE SOM OPPHAVSMANNEN TIL DEN NYE TESTAMENTET 

Nå lever vi ikke lenger i ventetiden. Kristus opprettet den Nye Pakten/Testamentet i GT og 

kom selv til verden for å dø, slik at testamentet kunne blir godtgjort og bli aktivt. 

Den nye pakten har altså blitt godtgjort og er nå 100 % gyldig. Kristus døde og hans 

oppstandelse verifiserer hvem han er. Han er den lovede frelseren som redder oss fra alle 

fordervskreftene. Han har knust slangens hode og tatt makten fra ham. 

 

- om hans Sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt, og som etter hellighets Ånd 

er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår 

Herre. Rom 1:3-4 NB 

 

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg 

som seierherre over dem på korset. Kol 2:15 NB 

Men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra 

ham våpnene hans, som han hadde satt sin lit til, og byttet hans deler han ut. Luk 11:22 NB 

DEN FØRSTE PAKTEN 

Slik var det også med den første pakten. Det var en pakt mellom Gud Herren og Israels 

folk. Gud opprettet ikke denne pakten med noen andre nasjoner i verden, bare med 

Israels barn. Dette var lovens pakt som besto av bud og forskrifter.  

- 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 2:14 NB 

- 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 
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Også denne pakten ble innviet ved blod av kalvene og bukkene og innviet pakten. Folket 

godtok pakten og lovet å leve etter den. Denne innvielse ved blod var svært omfattende 

for alle karene og selve teltet sammen med folket ble helliget ved blodet. Nesten alt, leser 

vi. 

UTEN BLODET – INGEN TILGIVELSE 

Denne sannheten er tindrende klar. Både i GT og i NT er blodet essensielt. Blodet er selve 

livet. Det er tanken om et liv for et liv som krever blodet. For livet er i blodet og det er gitt 

på alteret for å sone dens synder som har brutt loven.  

- Og dere skal ta en isopkvast, dyppe den i blodet som er i skålen, og stryke noe av blodet i 

skålen på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut 

gjennom sin husdør før om morgenen. For Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne, 

og når han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal han gå forbi 

den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere. 2Mos 12:22-23 NB 

Vi ser at ved utgangen fra Egypt, etter 400 år i utlendighet og slaveri, skulle israelittene gå 

ut. Men den siste dommen måtte komme hvor alle førstefødte av mennesker og dyr, 

måtte dø. Det som utgjorde forskjellen mellom egypterne og israelittene var BLODET av 

det lyteløse lammet. Lammet måtte dø og blod måtte utgytes i stedet for den førstefødte 

i huset. Så der var det blodet som vitnet for morderengelen at et liv var gitt og den 

førstefødte i huset kunne leve. 

- For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres 

sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det. 3Mos 17:11 NB 

Her kommer det klart frem at menneskets sjel eller liv er i blodet. Ordet for kjøttet betyr 

«kropp» eller «person». I den gammeltestamentlige gudstjenesten var blodet av de 

levende dyrs sjel eller liv. Så blodet var gitt på alteret for å gjøre soning. Soningen førte til 

forsoning med Gud, et liv ble gitt for at synderen skulle kunne forsones med Gud. 

Slik ble Kristus vårt syndoffer. Han gav sitt blod som en soning for våre synder. Slik kan vi 

forsones med Gud og oppleve syndenes forlatelse. Dette er evangeliet. 

- og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave 

og et offer, en vellukt for Gud. Ef 5:2 NB 

- Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som 

tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget 

blod. Apg 20:28 NB 

- For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra 

den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et 

feilfritt og lyteløst lam. 1Pet 1:18-19 

DEN JORDISKE OG HIMMELSKE HELLIGDOMMEN 

Her rører vik et av de vanskeligste avsnittene i NT. Vi forstår at alle ting skulle renses med 

blod i den jordiske helligdommen men hvordan kan det ha seg at også den himmelske 
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helligdommen måtte renses med Kristi blod? Mange dyktige bibelfortolkere har forsøkt å 

forklare dette verset men må innrømme at de fremdeles er usikre. Vi kan ikke si at vi for 

vår del har funnet den rette fortolkningen. 

- Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen 

stred, og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i 

himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og 

Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet 

ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften 

og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som 

anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og 

det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Åp 12:7-11 NB 

Vi bruker å si at synden kom inn i verden ved fallet i Edens hage. Det stemmer. Men 

synden oppsto før dette. Stan eller Lucifer falt i himmelen og ble kastet ut derfra. Hvor tid 

vet vi selvfølgelig ikke. 

 

- Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er 

felt til jorden, du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg 

stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det 

ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste. Nei, til 

dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn. Jes 14:12-15 NB 

- Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Luk 10:18 NB 

Hvis denne fortolkningen er rett betyr det at de ting av synd d som oppsto i og med 

Lucifers fall også ble berørt av kraften av Jesu blod utøst på Golgata. Det betyr igjen at 

himmelens fullkomne renhet er gjenopprettet.  

Dette er en tanke mange fortolkere har valgt å følge i utleggingen av dette verset. 

 

 




