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Brevet til Hebreerne kap 7:18-25 
 

- Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det er svakt og unyttig. 19 Loven førte jo 
ikke noe til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss 
Gud. 20 Og dette skjedde ikke uten ed. For de andre er blitt prester uten ed, 21 men han 
er blitt det ved ed fra ham som sier til ham: Herren sverget, og han skal ikke angre det: 
Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. 22 Derfor er det også en så meget bedre 
pakt, den som Jesus er blitt garantist for. 23 Og av disse andre prestene er det blitt 
mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. 24 Men han har et 
prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. 25 Derfor kan han 
også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i 
forbønn for dem. Heb 7:18-25 NB 

 
LOVENS TILKORTKOMMENHET 

Det Nye Testamentet taler om lovens tilkortkommenhet. Flere sterke ord er brukt for 
å beskrive dette.  

1. Loven var maktesløs til å frelse på grunn av den falne natur (de 10 bud) 
2. Førte ikke noe frem til fullkommenhet 
3. Loven var svak og unyttig og fattig 
4. Loven var barnelærdommen som førte til trelldom 
5. Loven er bare en skygge av det som skulle komme 
6. Loven kunne ikke bortta synd 

 
Skriftsteder: 

- For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det 
gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og 
fordømte synden i kjødet, Rom 8:3 NB 

- Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det er svakt og unyttig. Loven førte jo 
ikke noe til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss 
Gud. Heb 7:18-19 NB 

- Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er: er kjent av Gud, – hvordan kan dere 
da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være 
treller under den? Gal 4:9 NB 

- For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige 
skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de ofrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem 
fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å ofre. For de som 
ofret, ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de én gang var blitt 
renset. Men ved ofrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig 
at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Heb 10:1-4 NB 
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Dette innebærer først og fremst en kansellering av loven om presteskapet og spesielt 
den om yppersteprestene. Men siden loven om presteskapet er så sterkt infiltrert i 
selve loven, betyr Kristus og hans inntreden som den nye ypperstepresten etter 
Melkisedeks vis, en endring av selve Moseloven. 
 
- For dersom prestedømmet blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en 
omskiftelse av loven. Heb 7:12 NB 

ET BEDRE HÅP 

Fordi loven hadde så tilkortkommenhet og ikke førte noen frem hverken til frelse 
eller fullkommenhet, var det nødvendig at Gud førte inn et bedrehåp, en ny vei og et 
nytt håp. Dette gjorde Gud da han sendte Jesus. Han representerer det nye håpet og 
den nye veien til Gud. Det er tydelig at HELE LOVEN nå var gjenstand for  

 en omskiftelse som innebærer en tilsidesettelse  
 Og en oppfyllelse. Ved dette skiftet føres  
 et bedre håp inn,  
 en bedre pakt,  
 En ny og levende vei. 

- Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme 
dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg 
kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han 
altså: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til 
– enda disse blir båret fram etter loven. Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din 
vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. Heb 10:5-9 NB 

ER LOVEN OPPHEVET? 

Vi forstår av dette at hele loven, både moral-loven [de 10.bud] pluss seremoniloven 
med lover om presteskapet og forskrifter om offer var midlertidige inntil Kristus kom. 

- For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. Rom 10:4 

- Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes evangeliet om 
Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt. Luk 16:16 NB 

- For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Joh 1:17 NB 

- Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som 
skulle komme, ble åpenbart. Gal 3:23 NB 

VI KAN NÆRME OSS GUD 

I tidligere tider var det kun ypperstepresten som kunne nærme seg Gud. Alle andre 
betraktet Gud på avstand men ved ypperstepresten og spesielt på den store 
forsoningsdagen Yom Kippur, kunne de nærme seg Jehova. 

Men nå, i Kristus, er forhenget borte og vi er alle prester for Gud og kan nærme oss 
Herren. 
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- For dere er ikke kommet til et fjell som en kan føle på, til flammende ild og skyer, 
mørke og storm, til basunlyd og en røst som talte slik at de som hørte den, ba om at det 
ikke måtte bli talt mer til dem. For de kunne ikke utholde den befalingen som ble gitt: 
Om det så er et dyr som berører fjellet, skal det steines! Og så fryktelig var synet, at 
Moses sa: Jeg er slått av redsel og skjelver. Heb 12:18-21 NB 

- Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og se, forhenget i templet revnet i 
to, ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet. Matt 27:50-51 NB 

- Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han 
innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Heb 10:19-20 
NB 

GUD SVERGER 

- Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks 
vis. Sal 110:4 NB 

Hvorfor sverger Gud? Det har vært sagt før at Gud sverger for å slå det fast, han vil 
fjerne all tvil, han vil vise løftets arvinger hvor fast hans vilje står. 
Gud verger ved seg selv for han er den største garantien for oppfyllelsen av sitt ord. 
 

En profeti om Jesus fra GT: 

- Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin 
kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være 
mellom dem begge. Sak 6:13 NB 

Dette er en sterk profeti om Kristus, prest etter Melkisedeks vis. Legg merke til hva 
der står: 

 Han skal bygge Herrens tempel (menigheten- ekklesia- den utvalgte skaren) 
 Han skal bli herliggjort ved sin fars trone 
 Han skal herske som kongenes konge 
 Han skal være prest på sin trone (ingen slike i himlene før ham) 
 Han skal stifte fred, han er fredsfyrsten 

EN MEGET BEDRE PAKT 

Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. (v. 22) 

Her finner vi igjen det som er hovedtema i Hebreerbrevet, nemlig "meget bedre". 
Dette er i sammenligning med det som var før, dvs. den gamle pakten eller loven. 

Vi husker at brevet til hebreerne i første rekke var skrevet til jøder og messianske 
jøder som sto i fare for å ville vende tilbake til den gamle pakten. 

Denne pakten ble først opprettet ved Moses da han fikk lovens tavler med den 10 
budene. De aller fleste av disse budene hadde eksistert tiden Noas tid og er ofte kalt 
for den Noaittiske loven og var kjent av de som fulgte Gud i GT og ville leve i tråd med 
hans vilje. 



4 
 

Moseloven var god, rettferdig og åndelig. Men det var ikke mulig å leve helt i tråd med 
den på grunn av den falne menneskelige natur. Først når den gamle natur med sine 
lyster og begjæringer ble overvunnet ved gjenfødelsens under, kunne det være mulig 
å elske Gud over alt og nesten som deg selv. 

Denne forandring kom med Jesus og hans frelsesverk på Golgata. Paulus som var en 
forfølger av Jesus og av menigheten, opplevde denne forvandlingen på veien til 
Damaskus. Han viste hva han snakket om da han skrev i Romerbrevet om lovens 
tilkortkommenhet og om det nye livet i Kristus. Dette ble også lover i Jeremias: 

- Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem én vei til å frykte meg alle dager, så det må gå 
dem vel, dem og deres barn etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke 
vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres 
hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg. Jer 32:39-40 NB 

- Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Har da altså det som er 
godt, voldt meg døden? Langt derifra! Men synden gjorde det, for at den skulle vise seg 
som synd, ved at den benyttet det som er godt, til å føre død over meg. Ved budet skulle 
synden bli overmåte syndig. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt 
til trell under synden. Rom 7:12-14 NB 

- Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt 
nytt. 18 Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss 
forlikelsens tjeneste. 2Kor 5:17-18 NB 

HVA INNEHOLDER DEN NYE PAKTEN? 

Den nye pakten inneholder mange elementer med tilknytning til oppfyllelsen av Guds 
løfter. Det er en frelsespakt hvor de som tar imot Jesus kommer i et relasjonsforhold 
til Gud, ikke basert på egne gjerninger men på Jesus Kristi GJERNING på korset. 

 Syndenes forlatelse 
 Rettferdiggjørelse 
 Barnekår 
 Samfunn med Gud 
 Velsignelser 
 Arverett 
 Evig liv 

Og mange andre ting også som ikke er nevnt her og som man kan finne i det Nye 
Testamentet. Den Nye Pakten er grunnlagt på bedre løfter (igjen "bedre"). 
 

JESUS ER GARANTIEN (BORGSMANN) 

Jesus Kristus er garantisten for at alle som tror skal få del i paktens velsignelse. Han 
er garantien for at pakten mellom Gud og oss er gyldig. Hans blod har innviet pakten 
og hans oppstandelse sørger for at han fortsatt overvåker pakten så den skal 
oppfylles.  

- Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, likesom han også er 
mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. Heb 8:6 NB 




