
BREVET TIL HEBREERNE KAP. 8:7-13 

"For hadde den første pakt vært uten mangel, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en 
annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier: Se, dager kommer, sier Herren, 
da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som 
den jeg gjorde med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av 
landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er 
den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i 
deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og 
ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, og si: Kjenn Herren! For de skal alle 
kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett de 
har gjort, og ikke lenger minnes deres synder. Når han taler om en ny pakt, har han dermed 
erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte. 
Heb 8:7-13 NB 

DEN GAMLE OG DEN NYE PAKTEN 
I dette avsnittet forklarer Hebreerbrevets forfatter hvordan forholdet er mellom den gamle og 
den nye pakten. Ut fra vers i profeten Jeremias tolker han det faktum at den gamle pakten ikke 
var ment å skulle vare for bestandig. Den gamle pakten fra Sinai skulle opphøre og en ny skulle 
komme. Og hvorfor kom denne endringen? 

LOVENS TILKORTKOMMENHET 
Det er klart fra Hebreerbrevet at både moralloven og seremoniloven hadde mangler. Vi har lest 
om dett flere steder i dette brevet: 

1. Loven førte ikke noe frem til fullkommenhet 
"Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi 
nærme oss Gud." Heb 7:19 NB 

2. Loven ble en stadig påminnelse om synden 
"Men ved ofrene kommer det hvert år en påminnelse om synder." Heb 10:3 NB 

3. Loven kunne ikke bortta synder 
"For det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder." Heb 10:4 NB 

4. Loven var svak og unyttig 
"Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det er svakt og unyttig." Heb 7:18 NB 

5. Loven var maktesløs 
"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 

6. Den første pakt hadde mangler 
"For hadde den første pakt vært uten mangel, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en 
annen." Heb 8:7 NB 

Det var derfor helt nødvendig at den gamle pakten ble erstattet av en ny og bedre pakt. 

HVA ER EN PAKT? 
I følge "Store Norske Leksikon" er pakt "en overenskomst, en høytidelig, bindende avtale." Den 
gamle pakten var altså en bindende avtale mellom Gud og Israel. De forpliktet seg til å følge hans 



lov og leve i en monoteistisk tro på Jahve. Gud ville da holde seg nær til sitt folk og velsigne det 
og beskytte det mot alle fiender. 
Abrahams-pakten er også en avtale mellom Gud og Abraham men ble inngått FØR lovens tid i en 
periode hvor paktsforholdet ble holdt oppe av tro på Gud og hans nådes gjerninger mot Abraham 
og hans etterkommere. Denne pakten varte helt frem til loven ble gitt til Israel på Sinai. 

"Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt – en evig 
pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ætt etter deg. Jeg vil gi til deg og din ætt etter deg det 
landet hvor du bor som fremmed, hele Kana'ans land, til en evig eiendom. Og jeg vil være deres 
Gud. Så sa Gud til Abraham: Du skal holde min pakt, du og din ætt etter deg gjennom sine 
slektledd." 1Mos 17:7-9 NB 
 
HVORFOR TERMINERTE DEN GAMLE PAKTEN? 

1. Det henger først og fremst sammen med det faktum at en frelse var i emningen og ble en 
realitet ved Jesus. Den gamle pakten kunne ikke gi en indre opplevelse av Gud fordi den ikke 
kunne bortta synden eller skape et nytt hjerte. 

2. En alvorlig anklage blir rettet mot Israel. Gud sier at det var nødvendig med en ny pakt 
ettersom Israel hele tiden brøt pakten ved sin synd og sine overtredelser. Israel ble ikke i Guds 
pakt med dem og Gud på sin side kunne ikke gi dem det han hadde lovet i pakten. 

DEN NYE PAKTEN ER LOVET OG FORUTSAGT I GT 
Gud forberedte sitt folk på at det ville komme en ny og bedre pakt. Den ville være annerledes 
enn den gamle pakten. Han sier: "Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres 
fedre".  Årsaken til opphør av den gamle pakten skyldes at Israels barn ikke forble i pakten. De 
brøt med den og dermed også med Herren. De åpnet seg for hedningefolkenes avguder og 
begynte å tilbe Baal og Astarte og andre fremmede guder. De ble et frafallent folk. Derfor måtte 
Gud gi dem en ny start med en ny mulighet. Denne kom da Jesus kom til verden og fullførte sin 
frelsesgjerning for hele menneskeheten. 

EN NY PAKT - ET NYTT HJERTE 
Forskjellen fra den gamle pakt er at nå skjer endringene på innsiden. Man får en ny ånd og et nytt 
hjerte og får lyst til å gjøre Guds vilje. Gud skriver sin lov i våre hjerter. 

"Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle 
deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i 
dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i 
dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Esek 
36:25-27 NB 

Dette skjer ved den nye fødsel, vi blir født på ny og får del i Guds natur. 

"Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved 
kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt 
oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, 
etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten, 2Pet 1:3-4 NB 
 
DEN NYE PAKTEN FØRER TIL PERSONLIG GUDS-KUNNSKAP 
Vi skal kjenne Herren og ha personlig fellesskap med ham. Her er det ikke én prest som formidler 
kontakten med Gud. Vi er alle prester og har personlig fellesskap med Herren. 

 


