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1. HVA ER EN BLODSPAKT?
1.1. Hva er en pakt ?
‐ Betyr "å slutte fred"
‐ Betyr "ha samfunn med....."
En pakt er en overenskomst eller avtale.
En pakt i vanlig mening er en overenskomst/avtale
der to eller flere parter gjensidig går inn under visse
forpliktelser som grunnlag for samfunn. Det betyr at
en har samfunn på grunnlag av denne avtalen eller pakten.
Gjennom en pakt forplikter man seg til å handle etter et en inngått avtale.
Pakter kan opprettes av enkelt personer, slekter, stammer, folk og nasjoner.
I Bibelsk betydning er en pakt et høytidelig løfte, som Gud eller mennesker kan inngå.
Det finnes ulike typer pakter i dag:
Fredspakter, Forsvarspakter (NATO), Handelsavtaler‐/pakter og Ektepakt

1.2. Blodets betydning
3Mos. 17,11 sier "For kjøttets liv er i blodet.........."
Om et menneske mister blodet, mister han livet. Blodet har livet i seg.
Sal. Ord. 4,23 sier "Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares for livet utgår fra det."
Av disse skriftstedene ser vi at i Bibelen er blodet et bilde på selve livet.
Når bibelen taler om at blod er utgytt betyr det at en død har funnet sted.
Liv er bevegelse. Dersom livet i kroppen skal opprettholdes, må blodet
hele tiden holdes i bevegelse. I samme øyeblikk som hjertet stopper å
pumpe blod, inntreffer døden. For dersom ikke blodet når cellene, dør
de ‐ og når det skjer, dør hele kroppen. Livet er i blodet, og blodet må nå
cellene for å opprettholde livskraften i et menneske. Blodet fører med
seg oksygen og næring, og det er på denne måten liv blir transportert til
hver enkelt av kroppens celler. Samtidig frakter også blodet
avfallsstoffer tilbake.

1.3. Hva er en blodspakt?
Det er en pakt som blir beseglet med blod.
En blodspakt er noe av det mest forpliktende som menneskeheten kjenner til. Og det ligger i
den at det er en fullstendig og total overgivelse av ditt liv.
En blodspakt kan ikke brytes uten de frykteligste konsekvenser ‐ dødsdom, det vil i realiteten si
at en blodspakt ikke kan oppheves/brytes.
Selv i tilfeller der paktsslutningen har gått for seg ved bedrageri og svindel, har pakten
bindende kraft (eksempel fra pakten mellom Jakob og Laban).
De hedenske religionens blodspakter er forvrengte kopier av den første blodspakt som Gud
engang gjorde i Edens hage. I de forskjellige folkeslags religioner har blodspakter blitt til
perverse handlinger, men er likevel et minne om deres bibelske opprinnelse.

1.4. Ordet pakt (Berith) i GT :
Betyr å "kutte en pakt". I dette ligger det å kutte så blod flyter. Gjennom dette laget man et
samfunn på grunnlag av en pakt.
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Det er jo helt klart at en pakt mellom Gud og mennesker alltid er et initiativ fra Gud og blir alltid
inngått på Guds betingelser.
I 1Mos. 9,9 sier Gud : " Jeg oppretter min pakt.......".
Men menneskene måtte gjøre/oppfylle sin del av avtalen som var offringene, omskjærelsen og
loven, ellers brøt de pakten og ble straffet.
Løftene var knyttet til hva de gjorde.
* Offeringene måtte gjøres for at de kunne nærme seg Gud og ha samfunn med ham, for
blodet av offerdyrene "dekket over" synden. Disse offerene skulle være forbilde på det
virkelige offer.
* Omskjærelsen måtte gjøres for pakten gjaldt bare Israels folket, løftene gjaldt bare de som
var omskåret.
* Loven var Guds vilje, så å leve etter den medførte velsignelse, og å ikke følge loven medførte
forbannelse og straff.
Loven ble ikke gitt for at folk skulle bli frelst/rettferdige ved å holde den, men for at de skulle se
at de ikke kunne være Gud til behag, og derfor trenge hans nåde. Derfor var dette også en
nådepakt, på lik linje med den nye pakt, der du blir frelst/rettferdiggjort kun av tro.
Det var jødedommens store feiltakelse og villfarelse at de kom til å oppfatte loven som
frelsesvei for å oppnå egen rettferdighet, og for å gjøre seg fortjent til Guds pakt.
Israel sviktet og brøt pakten, derfor kom Guds dom over dem, men fra Guds side ble ikke
pakten opphevet. Istedenfor lovte Gud en ny pakt der han ved sin Ånd skulle skrive loven i
deres hjerter.
Et menneske kan i utroskap bryte den pakt det har inngått med andre. Storheten med Gud når
han gjør en pakt med mennesker han vil frelse, er at han kommer sin pakt i hu. Han glemmer
ikke hva han har lovet. Han bryter ikke den pakt han selv er opphavsmann til. Gud krever aldri
noe av oss som han ikke selv er villig til å gjøre.
Den gamle pakt er et skyggebilde av den nye pakt (Hebr. 10,1).
Løfte om en ny pakt :
I Jer. 31,31‐34 gir Gud løfte om en ny og bedre pakt.
At den nye pakten også skulle gjelde hedningene lese vi om i Ef. 2,11‐19.

1.5. Ordet pakt (Diatheke) i NT :
Ordet diatheke betyr egentlig "testamente", en persons siste vilje i forbindelse med hans død.
Denne pakt gjelder bare en vei, det er Guds eget tilbud til menneskene på grunnlag av hans
nåde, derfor er dette er en pakt som ene og alene er bygd på Guds nåde.
I Hebr. 9,16‐17 leser vi at et testamente er først gyldig når den som har opprettet det er død.
Siden Jesu (Guds) død var nødvendig for at denne pakt skulle kunne tre i kraft, har denne
blodspakten karakter av å være som et testamente og ikke en gjensidig overenskomst. Men
den er like fullt en blodspakt fordi Jesus inngikk pakten på våre vegne/i vårt sted, som vår
mellommann.
Fordi denne pakten hviler på Guds frelsesvilje og garanteres av hans trofasthet, står den fast til
alle tider. Testamentet er virkekraftig og alle har del i arven, du må bare ta ut din del. Den
eneste betingelse er tro, du må tro at du har og ta ut i tro.
I den gamle pakt var løftene knyttet til hva de gjorde, men i den nye pakt er løftene knyttet til
hva Jesus gjorde.
Denne pakt krever ikke noe av oss, for å være eller bli en pakt, pakten er der......
Den nye pakt er ikke bare begrenset til Israel, men hedningene som før stod utenfor er nå også
tatt inn i pakten.
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TRO
Hebr. 11,1 Sier at tro er full visshet (tillit) om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.
Tro er tillit, tillit er hvile ikke prestasjon. Hvis du har full tillit da hviler du, derfor har tro
ingenting med prestasjon å gjøre.
En bibellærer har sagt at "tro er ikke forventning om noe, men det er å motta nå". Troen ser
ikke fram til noe (for det er håp), men den mottar i det nåværende øyeblikk det som er lovt.
For å få del i pakten må du tro, du må ganske enkelt hvile i dette at Jesus har gjort alt for deg,
stole på at dette er sannheten og motta i tro det som er lovt.

1.6. Bibelens blodspakt
Bibelen er delt i to deler, det gamle testamentet og det nye testamentet. Disse kunne like
gjerne kalles den gamle pakt og den nye pakt. Den gamle pakt hadde å gjøre med blodspaktene
som Gud gjorde med Abraham og Israelsfolket. Den nye pakt kom ved Jesus. Den gamle pakt er
forbi (Hebr. 8), men den nye er evig. Den nye pakt er "en bedre pakt grunnlagt på bedre løfter"
(Hebr. 8,6).
FOR AT VI SKAL VITE
Når Gud gir løfter til Abraham, så svarer Abraham i 1Mos 15,8 "Herre hvordan kan jeg vite at jeg
skal eie det?" Gud svarer med å inngå en blodspakt. Som vi har sett så er en blodspakt den
sterkeste form for avtale som finnes, en binder seg til å gjøre det en lover. Derfor når Gud
inngår blodspakt er det for at vi skal vite hva vi har og hva han vil gjøre. Du sier kanskje Gud er
jo allmektig og han kan gjøre som han vil. Ja det er sant, men i en blodspakt så binder han seg
til å handle etter det mønsterer han tilkjennegir når han inngår pakten. Blodspakten vi står i er
en garanti for at Gud vil gjøre det han har sagt.
VENNER
Etter at en hadde inngått en blodspakt, kalte man hverandre "venner" (Jesus sier i Joh 15,14‐15,
"jeg kaller dere venner"). Ordet "venner" er et paktsuttrykk, som totalt har mistet sin mening i
dagens språk. Den opprinnelige meningen av dette ordet bærer med seg foreningen i
blodspakten. Ordet betyr lite i vår kultur. Det samme er det med håndtrykket. Denne
blodspakt‐handlingen har mistet sin sanne mening i vår kultur, og ikke blitt mer en måte å hilse
på. Hvis vi tok seriøst den sanne mening bak et håndtrykk, ville vi kanskje være med forsiktig
med å bruke det.
EKTESKAP
Faktisk er det slik at det Gamle Testamentet forteller om ekteskapet som en
blodspakt (Mal. 2,14‐16 ordet "pakt" = Berith). Noe av det kjenner vi igjen i
bryllupsseremonien i dag, presten sier "ta hverandre i hånden på det". Og presten
sier "til døden skiller dere ad…" Eller når ekteparet mater hverandre med
bryllupskaken.
SEREMONIEN
Det var et spesielt ritual ved inngåelse av en blodspakt, som symboliserte hva som lå i pakten..
En slik pakt ble alltid inngått foran Herrens åsyn, og med Gud som paktens beskytter og vokter.
Når to hebraiske menn skulle inngå en blodspakt skjedde det etter en bestemt seremoni, som
hadde 9 faser.:
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2. KAPPEN.
Det første man gjorde var å bytte kappe med hverandre. Kappen
symboliserte personen. Gjennom denne handlingen sa man med andre
ord: "Jeg stiller mitt liv og min eiendom til din disposisjon".
For mange var kappen deres eneste beskyttelse, og hvis den ble tatt som
sikkerhet for et lån, måtte den returneres til eieren om natten, slik at han
kunne sove under den (2Mos. 22,26‐27 & 5Mos. 24,13). Av samme grunn
ville en jødisk rett aldri tilkjenne noen en kappe. Her ser vi at kappen var
veldig viktig praktisk sett, og det hadde veldig stor symbolsk betydning å
gi fra seg denne.

2.1. Gamle pakt
1Mos 3,21 sier : "Gud gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem."
Her inngår Gud sin første blodspakt med menneskene. Et lyteløst lam måtte gi sitt liv, og Gud
gav dem "lammets kappe". Blodet av et stedfortredende liv "dekket over" menneskenes
synd/nakenhet ved lammet. I den gamle pakt ble altså synden lagt på et lyteløst lam, som ble
offeret. Lammet døde i deres sted, og de hadde samfunn med Gud og hans velsignelse
"igjennom" lammet. Soning betyr "å dekke over", lammet sonet deres synd.
Men det var en ufullkommen pakt som måtte fornyes hvert år, fordi at lammet kunne ikke ta
vekk syndene bare dekke over.
I denne første pakten gir Gud også løfte om Messias, en som skulle seire over fienden.

2.2 Nye pakt
Vi gir ikke Jesus vår kappe, men han tok den frivillig på seg (Es. 53,4). Det er karakteristisk for
hvordan Gud oppretter denne pakten, det blir gjort uavhengig av oss..
VÅR KAPPE:

‐ Sykdommer, Piner, Overtredelser, Misgjerninger og Skyld (Es. 53,4‐6)
Jesus tok på seg alle våre sykdommer og fysiske plager.
Han tok ikke bare på seg alt det gale vi har gjort, men også det vi ikke har gjort (hva vi skulle
gjort men ikke gjorde), våre misgjerninger.

‐ Gjeldsbrevet vårt (Kol. 2,14)
Jesus betalte vårt skyldbrev/gjeldsbrev, all vår skyld. Med gjeldsbrev menes alt det vi skulle har
gjort men ikke gjorde, vi står i gjeld til Gud, vi skylder han å leve etter hans vilje. Men Guds krav
er så høye at vi aldri har sjanse til å oppfylle dette. Jesus betalte alt ved å gjøre Guds vilje (Hebr.
10,8‐9), og ved denne viljen (Jesu vilje) er vi blitt gjeldfrie inn for Gud.
1Pet. 1,18‐20 forteller om at Jesus kjøpte oss fri fra vår dårlige ferd, og vi får hans rettferd.
Jesus har ikke bare betalt vår gjeld, men all hans rikdom står til vår disposisjon. Jesus sier : "jeg
er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod".

‐ Synd (2Kor. 5,21)
Når Jesus tok all vår synd, all synd som vi har gjort og kommer til å gjøre, hva blir da igjen ?
Ingenting, Jesus utslettet all synd en gang for alltid.
Jesus ble gjort til synd for oss, derfor er vi blitt rene.
Jesus knuste slangens hode (1Mos. 3,15), og slangens hode er et bilde på Satans makt.
I 1Kor. 15,55‐56 leser vi at Satans makt er synden, og at den er beseiret.
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JESU KAPPE:

‐ Legedom (Es.53,5)
Vi har fått legedom i Jesus. Dette er en del av Jesu kappe, en del av blodspakten.
En engelsk bibel sier :"..with his strips we are heald...".
Jesus tok all våre sykdommer og piner, og vi har fått legedom av han, vi har....
Ordet forteller om noe i fortid. Gaven er gitt, du må bare ta imot.

‐ Frelsens drakt og Rettferdighetens kappe (Es. 61,10)
Vi blir regnet som rettferdige når vi tror at Jesus inngikk pakten på våre vegner, fordi vi får hans
rettferdige kappe. I pakten blir vi ett med Jesus og Jesus er Gud, dermed kan vi igjennom Jesus
ha fellesskap med Gud. Så ved å tro at Jesus levde det rettferdige liv som vi ikke kunne leve, så
blir vi rettferdige i ham.
Rom. 3,21‐24 og Hebr. 11,7 handler om rettferdiggjørelse av tro.
Dette uttrykket "erklært rettferdig" er hentet fra rettssalen, hvor en person enten blir domfelt
eller erklært rettferdig (frikjent). Uttrykket betyr da i Bibelen at du er tilkjent en rettferd (Jesu
sin), en rett vandring, som om du aldri har gjort noe galt.
Men vi var skyldige, og Gud viser sin rettferdighet ved å dømme synden, Jesus ble dømt til
døden for oss.
Rettferdighetens kappe er som en brynje (Gal. 6,14). Den skal beskytter oss mot
motstanderens fordømmelse.

‐ All åndelig velsignelse (Ef. 1,3)
Vi får del i alt som Gud har.
Ordet "velsignelse" betyr egentlig "å tale vel om noen", men ordet betyr noe mer og viktigere.
Når Gud taler godt/vel til oss, da innebærer dette samtidig at han gir det han taler om.
Han vil også velsigne oss på det timelige plan, han har sagt at vi ikke skal bekymre oss for han
vil sørge for oss.

‐ Syndenes forlatelse (Ef. 1,7)
Alle våre synder er utslettet/ettergitt/tilgitt, all synd for alltid.
1Joh. 1,7 Sier :"...dersom vi vandrer i lyset.......renser Jesu blod
oss fra all synd."

‐ Kraft, kjærlighets og sindighets Ånd (2Tim. 1,7)
Agape kjærligheten står til vår disposisjon og får virke igjennom
oss.
Guds kraft står til vår disposisjon og får virke igjennom oss.
Vi har fått den Ånd som virker dette fram, han bor i vårt indre.

‐ Rikdom (2Kor 8,9)
Han ble fattig for at vi skulle bli rike. Dette går ikke først og
fremst på jordisk og materiell rikdom, men himmelsk rikdom.

‐ Seier
Jesus seiret over Djevelen, dermed kan vi seire ved Jesus.
Bibelen sier at vår tro overvinner verden. (1Joh. 5,4‐5)
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3. BELTET.
Det neste man gjorde var at man byttet belte med hverandre. Beltet tjente på den tiden
til å holde på våpnene, kniven, buen, pilene og sverdet. Symbolsk sett ga man hverandre
det som representerte styrke og muligheten til å beskytte seg. Det var det samme som å
si: "Din kamp er min kamp, derfor den som angriper deg, angriper også meg. Jeg kjemper
med deg, jeg skal hjelpe og beskytte deg med alt som står i min makt og om nødvendig gi
mitt liv for deg."

3.1. Gamle pakt
Gjennom hele GT forplikter Gud seg til å være Israels vokter og beskytter. Og gang på gang i GT
ser vi at Gud "kjemper" for sitt folk.
Es. 30,15 ‐ I stillhet og tillit skal deres styrke være
2Mos. 14,14 ‐ Herren skal stride for dere og dere skal være stille
Salme 121
David sier til Goliat at når han har spottet Israelsfolket, så er det som å spotte Gud ‐ og Gud gav
de seier den dagen.

3.2. Nye pakt
Ef. 6,14 sier at vi skal ta på oss Sannhetens belte.
Joh. 8,32 sier at vi må kjenne Sannheten, så skal Sannheten frigjøre oss.
I beltet var våpnene, og beltet tjente også til å holde sammen rustningen.
Sannheten er vårt belte som vi har fått av Jesus. Så når vi lever i sannhet (lever i lyset) og lar
Sannheten styre våre liv, så har vi våpnene våre i Sannheten/Jesus. Sannheten/Jesus skal
frigjøre oss.
Sannheten er også det som skal holde vårt liv og Guds fulle rustning sammen, det er bare i
Sannheten vi kan stå i mot djevelen.
2Kor. 10,3‐5 forteller at våre våpen er ikke kjødelige.
Rom. 8,31‐39 forteller at vi vinner mer enn seier ved ham (Jesus).
Kol. 2,15 forteller at han (Jesus) avvæpnet maktene og myndighetene......
I beltet har vi lysets våpen (Rom 13,12).

Hva er våre våpen, som vi har fått? Her er noen av dem:
* Ordet/Åndens sverd
Jesus stoppet djevelens angrep med å sitere ordet.
* Troen
Vår tro overvinner. Troen seirer over tvil og bekymring.
* Kjærligheten (Agape)
Kjærligheten seirer over hat og likegyldighet.
* Sannheten
Sannheten seirer over løgnen.
* Håp
Håpet seirer over motløshet.
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4. OFFERDYRET / VANDRINGEN.
Man skar et dyr på langs, slik at det ble delt i to like halvdeler. Disse stykkene la man så
med ryggsiden mot hverandre, men med plass imellom til de som skulle inngå pakten.
Disse stod så med rygg mot rygg mellom dyrets halvdeler. Etterpå gikk de inni mellom de
blodige stykkene slik at vandringen
beskrev evighetssymbolet ‐ og møtes til
slutt på midten ansikt til ansikt.
Gjennom denne handlingen
demonstrerte man to forskjellige ting:
A) At de hadde dødd bort i fra seg selv
og gitt opp sine egne rettigheter, og de
hadde begynt en vandring sammen
som skulle vare til døden skilte dem ad.
B) Den andre betydningen av denne
handlingen var at begge pekte på det
blodige dyret som var blitt delt i to og
sa : "Slik må Gud gjøre med meg om jeg
noensinne bryter denne pakten".

4.1. Gamle pakt
I 1Mos. 15,9‐18 leser vi om Guds pakt med Abraham. Den rykende ovn er et bilde på Gud, mens
den luende ild er et bilde på Jesus. Jesus inngikk pakt med Gud på Abrahams vegne.
Den gamle pakt er et skyggebilde av den nye pakt, dvs. at den er avhengig av den nye for å
fungere, derfor er denne pakten egentlig bygd på de samme prinsipper.
Abraham prøvde og hjelpe Gud, men det er Gud som er den handlende når pakten opprettes,
mennesket gjør ikke noe og kan ikke gjøre noe.
Denne blodspakten med Abraham var egentlig ikke noen ny pakt. Det var bare en
bekreftelse/fortsettelse av den løftepakten som ble inngått med Adam og Eva, da Herren lot et
stedfortredende offerdyrs blod dekke over menneskenes synd, og lovte å sende en forløser
som ville knuse synden helt.
Men pakten med Abraham var likevel spesiell fordi den ble inngått med et folk, et folk som den
lovede forløser skulle komme fra. Han som skulle opprette en ny og bedre pakt.

4.2. Nye pakt
Her kan vi videreføre det som skjedde med Abraham. Ingen kan inngå pakt med Gud selv, så vi
er avhengig av Jesus. Hans vandring er blitt vår vandring, hans liv er blitt vårt liv.

Dø fra seg selv:
Gal. 2,20 Sier : "Jeg er korsfestet med Kristus og lever ikke lenger selv...".
Matt. 16,24‐25 taler om at vi må miste vårt liv for å finne det.
Luk. 14,25‐35 taler om fullstendig overgivelse. I vers 28‐29 sier Jesus at en først må regne ut om
en har rå til å bygge huset før en begynner å bygge. Vi må altså før vi tar imot Gud nådespakt
finne ut om vi har rå til å oppgi alt. Når du en dag står der og ikke får fullført det Gud vil for du
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har ikke gitt han alt, da blir du til spott, tenk å inngå en blodspakt uten til å være villig til å gi alt.
Da var det bedre at du ikke gikk inn i pakten. Hvis en som inngikk en pakt og ikke var villig til å gi
sitt liv for den andre, eller bare var opptatt med seg selv, hva slags pakt var det.
I pakten er vi nødt til å dø bort fra oss selv.
Vi er nødt til og sette oss selv til side, og leve for paktspartneren.

En evig pakt:
Hebr. 9,15 & 25‐28
Gal. 3,15‐17
Hebr. 13,20
Denne pakten gjelder til evig tid, for vi har evig liv.
En blodspakt gjaldt hele deres liv (til døden skiller oss ad…).

Straff ved å bryte pakten:
Hebr. 10,26‐31
Mark. 3,28‐29
Det å trå Jesu paktsblod under føttene er å bryte blodspakten, og det betyr at du spotter Den
Hellige Ånd. Fordi Den Hellige Ånds oppgave er å herliggjøre Jesus. Hans oppgave er også å
overbevise om synd (det som skiller oss fra Gud, og som gjør at vi er avhengig av en blodspakt),
og når vi da spotter/fornekter han, hvem kan da overbevise oss om synd. Dette kan du først
gjøre når du vet hva blodet og pakten betyr. Dette sier Bibelen at det ikke er tilgivelse for.
Jødene er under forbannelse fordi de ringeaktet blodet, men de viste ikke hva de gjorde.
Matt. 27,25

5. BLODET.
Mens de stod ansikt til ansikt mellom dyredelene holdt de opp
sin høyre hånd, skar en liten rift midt i håndflaten eller på
håndleddet og tok hverandre i hendene. Mens blodet på denne
måten ble blandet, svor de hverandre troskap. I det øyeblikket
blodet ble blandet mente man deres liv ble ett. Det gamle
selvlivet hadde "dødd", og de levde ikke lenger for seg selv,
men for hverandre.

5.1 Gamle pakt
Den gamle paktens blod var blodet av offerdyrene. Menneskene kunne ikke selv gi av sitt blod,
på grunn av synd, så det måtte et stedfortredende liv til.
Offerene i GT var et skyggebilde av det fullkomne offeret som Gud selv skulle komme og bære
fram. En virkelig oppfyllelse av det gammeltestamentlige offervesen kom først ved Jesu Kristi
offer.
Gjennom offerene gav Gud sitt folk syndsforlatelse og samfunn, men de var også som et
middel for folket til å vise sin hengivenhet og takknemlighet til Gud.

Blodspakten, side 9

Brennofferet :
3Mos 1 & 6,1‐6
Brennofferet viser oss hvordan en som av naturen er en synder, kan antas av Gud på grunn av
offeret.
Det hebraiske ord for brennoffer, betegner at det er noe som stiger opp (til Gud).
Dette offeret var "til velbehagelig duft for Herren".
Dette måtte være et lyteløst dyr, Det indre måtte også være rent.
Har med soning (å dekke over) å gjøre. Det skulle dekke over ens uverdighet.
På grunn av synd var ikke menneskene en velbehagelig duft for Gud, men blodet av et lyteløst
dyr dekket over uverdigheten.
Brennofferet taler om Kristus som den som kom for å gjøre Guds vilje, koste hva det koste ville.
Herrens hovedhensikt med å komme til verden får vi i Hebr. 10,7 : "Da sa jeg : Se, jeg
kommer.....for å gjøre, Gud, din vilje."
Brennofferet ble fullstendig oppbrent, et bilde på fullstendig overgivelse.
Dette offeret representerer Jesu fullstendige overgivelse til faderens vilje (Hebr. 10,8‐9).

Fredsoffer / Takkoffer :
3Mos 3 & 7,11‐34
Offeret var et slaktoffer og et samfunnsmåltid.
Offeret skulle spises, og på en symbolsk måte fikk de del i Guddommelig natur. Gud kom inn i
dem og de inn i ham, de ble ett med Gud. Men dette var bare symbolsk, og et skyggebilde av
det som skulle komme.
Takkofferet er et bilde på vårt samfunn med Gud selv, vårt samfunn med Jesus og vårt samfunn
med hverandre på grunnlag av Kristi verk og hans dyrebare blods verdi for Gud..
Dette offer forteller at vi får del i Guddommelig natur.

Synd og skyldofferene :
3Mos 4‐5 & 6,17‐7,7
Synden ble lagt på offerdyret før det ble slaktet og ofret.
Syndofferet gjaldt direkte synd mot Gud, av vanvare (uvitenhet).
Skyldofferet skulle gjenopprette fellesskapet med Gud etter at et menneske hadde syndet i sitt
forhold til et annet menneske.
Den som syndet måtte dø, men ved dette offer ble synden lagt på offerdyret, som døde en
stedfortredende død. Offerdyrets blod skulle dekke over synden.
Dette offeret forteller at Jesus tok all vår synd på seg, og døde en gang for alltid, dvs. at han
utslettet vår synd.

5.2. Nye pakt
I Luk. 22,20 sier Jesus: "..dette er den nye pakt i mitt blod..."
Hebr. 9,12‐15 forteller oss at den nye paktens blod ikke er av dyr, men Jesu eget blod.
Jesu Blod er den nye pakts blod.
Som Gud inngikk Jesus pakt med menneskene, og som menneske inngikk han pakt
med Gud på våre vegner. Så egentlig inngikk Gud pakt med seg selv.
Hebr. 9,15 Forteller at Jesus er vår mellommann.
For å få del i den pakten, må vi tro at Jesus inngikk pakten på våre vegner. Da blir vi en del av
Jesus, og dermed står vi i pakt med Gud, vi er ett med Gud.
I Kol 3,3 står det :"...deres liv er skjult med Kristus i Gud."
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6. NAVNET.
Samtidig som blodet ble blandet i hendene deres, byttet de også
navn, eller de fikk et tillegg til sitt eget navn, en liten del av
blodsbroderens navn. Det skulle også minne dem om pakten.
Når et menneske i den bibelske historie får et nytt navn, er det to
ting å merke seg.
‐ Det er den overordnede som kan forandre navnet på den underordnede.
‐ Det markerte begynnelsen til et nytt avsnitt i vedkommendes liv.

6.1. Gamle pakt
I 1Mos. 32,22‐32 leser vi at Gud gav Jakob navnet Israel.
Jakob betyr "Han som holder i hælen".
Israel betyr "Må El (Gud) herske".
Jakob måtte oppgi sitt eget for at Gud kunne velsigne han.
Det vil si at han ikke bestemmer i livet sitt selv, men Gud (må Gud herske...).
I den gamle pakt var Israel utvalgt til å være Guds folk.

6.2. Nye pakt
Åp. 2,17
Joh. 16,23‐26
Hebr. 10,19‐22
Vi kan komme inn for Gud i Jesu navn, vi har fått et nytt navn inn for Gud.
Jesus er ett med Faderen og alt som tilhører Faderen tilhører Sønnen , derfor sier Jesus at vi
kan be Faderen om hva vi vil i hans navn.
Det betyr og så at vi er "døde" og det er bare Jesus igjen, vi kan bare komme inn for Gud i Jesu
navn, og ikke i vårt eget.
Vi har fått autoritet til å bruke Jesu navn. Til å helbrede i hans navn, til å drive ut onde ånder.
Mark. 16,17‐18
Joh. 14, 12‐13

De greske olympiske leker:
De som vant i de gamle greske olympiske leker fikk en hvit stein, og når de kom hjem til sine
hjemsteder gav denne steinen dem privilegier og rettigheter.

Mann og Kvinne:
1Mos 2,23 (Mann = Isj og Kvinne = Isja)
Kvinnens navn er tatt fra mannen. Dette viser at mannen har en overordnet myndighet over
kvinnen. Og når vi vet at ekteskapet i den første tid også var en blodspakt, så ser vi at det er
bibelsk at kvinnen skifter til mannens navn etter at hun er gift. Forholdet mellom mannen og
kvinnen i ekteskapet, er et bilde på Kristus og menigheten. Vi som Kristi Brud/Menighet har fått
autoritet til å bruke hans navn. Det var det også i bibelsk tid, kvinnen hadde fått retten til å
kunne bruke mannens navn og autoriteten som lå i dette navnet.
Bare for å ta et bilde så kan en si at når kvinnen gifter seg og oppgir sitt navn, så dør hun på en
måte fra sitt gamle liv og startet et nytt avsnitt i sitt liv. Når en kvinnen vil beholde sitt navn på
siden av mannens navn, så er det som hun står med et bein i begge liv. Noen kan ikke "dø" i fra
sitt gamle liv, og vil bare ha sitt gamle navn.
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7. PAKTSMERKET.
De sørget for at såret de hadde skåret opp ble leget på en bestemt måte, slik at det
etterlot seg et arr som et minnesmerke om blodspakten. Dette skjedde ofte på den
måten at aske eller fargestoffer ble gnidd inn i såret. Dette merket skulle være en stadig
påminnelse om paktens ansvar og forpliktelser.
Men det var også en "demonstrasjon" overfor omverdenen at man ikke var alene, men
hadde en paktspartner som forpliktet seg til å stå en bi med livet som innsats om det var
nødvendig.
Merket på hånden (armen eller brystet) var et segl som gav trøst, sikkerhet og styrke.

7.1. Gamle pakt
I den gamle pakt var omskjærelsen paktstegnet, og den både forsikret og stadfestet pakten.
Det var en garanti for pakten, og tegnet medførte også forpliktelser (1Mos. 17,10‐14).
Omskjærelsen var for å vise hvem som pakten omfattet, hvem som hadde del i pakten.
Forhuden ble ansett som uren, og det var et bilde på at de som var Guds utvalgte folk og Guds
pakts folk skulle skille seg fra det urene (fra synden). Det hebraiske navnet for omskjærelse
betyr "å kutte av".
De døde fra å leve for seg selv, og til å leve som Guds folk.
Paktsmerket var derfor også et tegn på hvilken Gud de tjente.

7.2. Nye pakt
Jesu paktsmerke:
I Es. 49,16 står det om Jesu paktsmerke:
"Se i begge mine hender har jeg tegnet deg".
Jesu paktsmerke er naglemerkene, som han fikk på korset.

Vårt paktsmerke:
Kol. 2,11‐12 ‐ Dåpen er et bilde på den åndelige omskjærelse.
Rom. 6,1‐11 ‐ I dåpen dør du fra deg selv
Hjertets omskjærelse er at du har fått et nytt hjerte, og en ny Ånd. Du er løst fra det urene, det
har ikke lenger makt over deg. Jesu seier på korset har kuttet av syndens makt i våre liv, og
dette viser vi på en synlig måte i dåpen. Vi er død for synden, syndens makt i våre liv er brutt.
Forskjellige bibeloversettelser sier i Kol.2,11 :
‐ "I Kristi omskjærelse ble dere frigjort fra den syndige natur."
‐ "Avskåret fra det naturlige menneskets syndige liv."
1Pet. 3,21 sier på grunnteksten at dåpen er et svar på vår gode samvittighet, dette forteller at
dåpen er en reaksjon på noe som har skjedd, et resultat av noe.
I den gamle pakt var det bare de som ble født blant Israelsfolket som kunne bli omskåret.
Vi kan si at dåpen er en offentlig proklamasjon om at du er født inn i Guds rike.
Dåpen er vårt paktsmerke.
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8. PAKTENS VILKÅR.
Når man hadde kommet så langt i seremonien, skulle man i vitners
nærvær uttale de vilkår som gjaldt for denne blodspakt.
De kunne da si omtrent følgende til hverandre:
"Fra og med denne dagen er alle mine eiendeler dine, det gjelder mine penger og min eiendom.
Om du skulle trenge noe av det jeg har, behøver du ikke engang be om å få det. Og skulle jeg dø,
tilhører mine barn deg gjennom adopsjon, og du er ansvarlig for min familie. Men fra og med
denne dagen er du også ansvarlig for min gjeld. Om jeg skulle komme i økonomiske
vanskeligheter, kommer jeg ikke engang til å behøve og be om hjelp, men kommer i stedet til å
overlate min gjeld til deg, slik at du kan ordne opp med den. Vi har i disse vitners nærvær inngått
en pakt som innebærer at alt mitt er ditt og ditt er mitt, enten det gjelder eiendom eller gjeld."

8.1 Gamle pakt
Det hører med til pakten at Gud, som paktens Herre, gir sin vilje til kjenne for dem han vil leve i
paktssamfunn med. Og Gud gir sin vilje til kjenne igjennom loven (paktsboken).
Paktsbokens lover er gitt for at paktsfolket skulle leve i et ordnet samfunn med hverandre.
De ti bud/Loven på hebraisk heter "Torah", og "Torah" betyr veiledning, undervisning, Guds ord
(Guds vilje).
Ordet om å holde hans pakt, forandrer ikke den gamle paktens karakter av nåde fra Guds side.
Det folk som skal tjene Gud, må være i pakt med hans vilje. Samfunn med ham kan ikke forenes
med et liv i ulydighet og synd.
Vilkårene ble gitt for å vise at de trengte Guds nådepakt. Derfor trengte de ikke å holde loven
for å bli rettferdige for Gud (frelst), for pakten var ikke grunnlagt på oppfyllelsen av
loven/budet, men på troen.
Gal. 3,1‐4,15
Guds løfter er av grunnleggende betydning, og på dette løftet svarer menneskene med tro.
Troen viste seg ved at du vil leve etter paktens vilkår.

8.2. Nye pakt
Det Nye Testamentet er vår paktsbok.
Joh. 15,14‐16
Mark. 11,22‐24
Luk. 15,31
Alt er gjort, vi har alt ved å tro at vi har.
Bibelen sier be om hva dere vil........
2Kor. 1,19‐22 Løftene har fått sitt ja i Jesus.
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9. PAKTSMÅLTIDET.
De spiste de et måltid ‐ et paktsmåltid. Som regel var det brød og vin med en symbolsk
betydning. De brøt brødet i to og førte det til hverandres munn og sa : "dette
symboliserer min kropp, og jeg blir nå en del av deg". Så serverte de hverandre vin eller
en tilsvarende drikk, i visse tilfeller blandet med dråper av eget blod, og sa : "Denne drikk
er symbolet på mitt livs blod. Nå er jeg i deg og du i meg. Vi er nå som en kropp".

9.1 Gamle pakt
2Mos. 12 forteller om Påskemåltidet, som var Israels paktsmåltid.
Påskelammet er et forbilde på Jesus., så egentlig inngår Gud pakten med
Israel igjennom Jesus. De spiste "offerlammet", viss blod var strøket på
døren for at de skulle unngå dommen/straffen (døden).
Dette var et måltid som skulle minne dem om at de var i en pakt med Gud ‐
en blodspakt som ikke kunne oppheves og ikke kunne brytes.
Barna skulle spørre og husfaren skulle svare og forklare med ordene fra
2Mos 12,27‐28.
Rett før de begynte og spise minnet de seg selv om løftet, at det igjennom Abrahams slekt
skulle komme en som skulle bli til velsignelse for hele verden. Han som skulle komme skulle
ikke bare være deres konge men også Emmanuel, "Gud med oss". Han skulle være deres Gud
og de skulle være hans folk.(1Mos 12,1‐3)
Da folket senere kom til det lovede landet og slo seg ned der, begynte de og forvente at disse
løftene skulle bli oppfylt. Derfor gjorde de det slik at familiene, under påskemåltidet, gjorde i
stand en plass ved sitt bord for den som skulle komme, slik at de symbolsk sett feiret måltidet
sammen med denne. Ved den ene bordenden plasserte de et beger som ble kalt "Velsignelsens
beger" (1kor 10,16). Ingen fikk lov og drikke av det begeret for det var reservert for han som
skulle komme. Ifølge tradisjonen skulle han, når han kom, drikke av det begeret og inngå en ny
pakt med sitt folk. Den tomme plassen ved bordet fikk Israels folk til å se fram til den dagen da
han skulle komme til bords sammen med dem. De plasserte også et beger for Elias på bordet,
for de trodde at han skulle komme å gi til kjenne den lovede Messias ankomst. Elias oppgave
var å forberede folket slik at de kunne ta imot "Han som skulle komme". Når de satte seg til
bords, skulle den yngste i familien gå og åpne døren, og innby Elias til å delta i måltidet. Hele
familien reiste seg og sa: "Velsignet være han som kommer". Men han kom ikke. Alle deltok
deretter i den følgende bønnen:
"Hvor lenge, Herre, hvor lenge skal din vrede forbli over ditt folk Israel, og når vil du vise din
nåde og barmhjertighet. Se til vår lidelse, vi er atspredt blant hedningene og de håner oss og
sier: Hvor er deres Gud, og hvordan er det løftet om hans gjenkomst? Vi er utmattet, likevel
håper vi."
Det usyrede brød som skulle brytes var stappet ned i en tøypose, som var
rikt brodert med gulltrå. Posen hadde tre rom, og tre usyrede brød var
plassert der ‐ et i hvert rom. Det ble kalt "matza". Under måltidet tok verten
fram brødet fra det midterste rommet og lot det gå fra den ene til den
andre. Alle brøt av en bit og spiste det. Israels folk trodde at de tre brødene
representerte deres trosfedre, Abraham, Isak og Jakob. De spiste det
midterste brødet som symboliserte Isak som ble ofret. Men de kunne ikke selv forstå denne
tolkningen, for Isak ble jo ikke ofret. Men "Isaks brød" ble brutt, og hver og en spiste av dette
"ofikomen", som er et ord som er avledet fra det greske ordet som betyr "den som kommer".
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9.2 Nye pakt
Klokken seks om ettermiddagen ved den fjortende dagens begynnelse, som var innledningen
til jødenes påskehøytid, la Jesus seg til bords for å spise påskelammet sammen med sine
disipler. Bordet var dekket i overensstemmelse med urgammel skikk. Og den broderte posen
med de tre rommene der det usyrede brødet hadde sin plass, lå også der. Jesus tok brødet i det
midterste rommet og brøt det idet han sa: "Dette er mitt legeme, som gis for dere. Gjør dette
til minne om meg". Han gav det til disiplene som brøt hver sin bit av brødet. Brødet i det
midterste rommet betydde med andre ord ikke Isak, og de andre brødene var heller ikke et
bilde på Abraham og Jakob. De tre brødene symboliserte Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Jesus er det sanne "matza". Men i tillegg var det også som vanlig et "Velsignelsens beger" det
som bare var ment å skulle brukes av Messias, han som de ventet på. Jesus tok "Velsignelsens
beger" ‐ Messiasbegeret ‐ fylte det med vin og sa: "Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som
utøses for dere". Når vi nå kjenner til hva en blodspakt innebar, blir vi like målløse inn for dette
som disiplene ble. Jesus sa altså at han skulle inngå en ny pakt med Gud på menneskenes
regning, som skulle besegles med hans eget blod.
Matt. 26,26‐28
Mark. 14,22‐24
Luk. 22,19‐20
1Kor. 11,23‐29
Som Gud inngikk Jesus pakt med menneskene, og som menneske
inngikk han pakt med Gud. Jesus er vår mellommann.
Det er et minnemåltid fordi vi skal huske at vi står i pakt med Gud.
Det er et styrkemåltid fordi vi har fått del i Guds styrke.
Det er et samfunnsmåltid fordi vi i kraft av pakten har samfunn med Gud og hverandre.

10. MINNESMERKET.
Til slutt reiste de et minnesmerke av et eller annet slag.
De kunne legge opp en haug med steiner, eller plante et tre, ofte ble steinene eller treet
stenket med blod. Dette minnesmerket sammen med minnesmerket i hånden eller på
armen, skulle alltid være et vitnesbyrd om pakten som var inngått.

10.1. Gamle pakt
Minnesmerket i den gamle pakt var Paktens ark (2Mos. 25,10‐22).
Paktens ark inneholdt (Hebr. 9,4) :
‐ En gullkrukke med manna
‐ Arons stav (som hadde blomstret)
‐ Paktens tavler (de ti bud)
Paktens ark skulle også minne de om den pakten de stod i med Gud.
Krukken med manna skulle minne de om at Gud forsørget dem. Staven skulle minne de om
hvem som Gud hadde utvalgt til yppersteprest/mellommann mellom han og folket. Og paktens
tavler skulle alltid minne de om hva som var Guds vilje.
Paktens Ark var et bilde på Jesus og hans nærvær, for han er det virkelige brødet fra himmelen,
den virkelige mellommannen og oppfyllelsen
av loven/Guds vilje.
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10.2. Nye pakt
1Kor. 1,18 Forteller om korset.
Det var på korset pakten ble inngått.
Korset vil for alltid være symbolet på seieren som Jesus vant.
Korset er vårt minnesmerke i dag, det tomme korset.

11. BLODSPAKTER I FUNKSJON.
Vi skal se nærmere på et par blodspakter fra helt forskjellige sammenhenger, men
allikevel forteller begge noe om hva som ligger i den pakten vi står i med Gud.

11.1. Pakten mellom David og Jonatan
1Sam. 18,3‐4
Når to menn inngikk en pakt med hverandre var de samtidig representanter for sin slekt. De
inngikk ikke en pakt som bare gjaldt dem selv, men også deres barn, fødte og ufødte.
Da Jonatan gav kappen sin sammen med "sine andre klær" til David, var det et tegn på at han
gav seg selv helt til han. Og da han gav sverdet, buen og beltet, forpliktet han seg til å forsvare
og beskytte David på alle måter, om nødvendig sette sitt liv til for han.
Saul hatet David og ville drepe han (1Sam. 18,7‐9 og 19,1).
Like etter at pakten ble inngått fikk Jonatan en sønn som fikk navnet Mefiboset. Fem år senere
døde Jonatan og Saul. Da meldingen om deres død nådde hoffet, ble det stor forskrekkelse.
Alle flyktet for sine liv nå når David skulle bli konge. De hadde jo gjennom Saul fått den falske
oppfatningen at David var hoffets fiende, og at han ville drepe alle når han fikk sjansen til det.
En tjenestepike ved hoffet til Saul flykter med Mefiboset, men hun faller og Mefiboset blir
skadet (2Sam. 4,4).
Mefiboset ble sikkert fostret av mennesker som hadde den samme hatske innstillingen til David
som Saul hadde hatt. Mefiboset fikk sikkert høre at om David fikk tak i ham, så måtte han dø. Vi
kan jo ane noe av det han følte, hat og bitterhet. Han var jo helt uvitende om at han egentlig
stod i blodspakt med kong David. Men det hadde ikke David glemt (2Sam. 9,1‐5).
Når Mefiboset, som nå var voksen så at Davids tjenere kom for å hente han,
var han sikker på at han kom til å dø. Men hva skjedde?
2Sam. 9,6‐7
Mefiboset svarer (2Sam. 9,8), og vi kan tenke oss at han la til :
"Du vet ikke hva jeg har sagt om deg så lenge jeg har levd. Jeg har hatet deg,
og misbrukt ditt navn. Jeg fortjener ikke din godhet, Jeg er uverdig."
Da kan vi tenke oss at David svarer:
"Mefiboset jeg vet at du ikke fortjener dette, og du kan heller aldri gjør deg fortjent til det jeg
nå gjør for deg. For det har ikke noe med din verdighet å gjøre. Jeg gjør det fordi jeg inngikk en
blodspakt med din far, Jonatan, som utøste sitt blod før du var født. Så om du fortjener det
eller ikke, har ingenting med saken å gjøre. Se på dette merket i hånden min! Hver gang jeg ser
på dette merket tenker jeg på pakten med din far. Jeg gir deg din arv tilbake, og jeg tilgir deg.
Merket i hånden min er et evig vitnesbyrd om min pakt med deg og dine barn."
For å leve dette nye livet måtte han dø bort i fra det gamle livet, han måtte legge fra seg de
gamle leveregler og holdninger.
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Utenfor slottet møtte han kanskje en han hadde vokst opp sammen med, og vi kan tenke oss at
han lo av Mefiboset og sa: "Hvem tror du at du er, jeg vet nok hva du gjorde før."
Da kunne Mefiboset svare: "Forholdet til kongen bygger ikke på hva jeg har gjort,
eller ikke har gjort. Jeg står i denne stillingen fordi kong David og min far sluttet en
blodspakt med hverandre."

11.2. Henry Stanleys opplevelser
Henry Stanley reiste rundt i Afrika for å finne David Livingstone, som hadde reist til Afrika som
oppdagelsesreisende og misjonær og ikke hadde kommet tilbake.
Da Stanley reiste over det Afrikanske kontinent stod han gjentatte ganger ansikt til ansikt med
stammer som ikke hadde gode hensikter, og mange av hans teammedlemmer ble drept. Hans
veiviser og tolk fortalte ham at han måtte inngå blodspakt med disse stammene, veiføreren
forsikret han også om at hvis han gjorde det ville de bli hans forbundsfeller istedenfor hans
fiender.
Stanley forteller i sin biografi at han inngikk 120 slike blodspakter med ulike Afrikanske
stammer. Hver gang han inngikk en slik pakt måtte han skjære i huden å gi av sitt blod, det
betydde også at han hadde like mange merker på armene, for det hørte med til pakten å
behandle sårene med fargestoffer.
Disse merkene var et vitnesbyrd for andre om at han stod i pakt med sterke venner.
Om noen truet med å drepe han kunne han bare brette opp skjorteermene og vise fram
merkene som fortalte at han stod i blodspakt med over 100 stammehøvdinger, bare det ville
være nok til å stoppe fienden.
Disse stammene som Stanley hadde inngått pakt med, var til og med skyldig til å gi sine liv for
ham om nødvendig.
Ved et tilfelle krevde høvdingen i en meget mektig stamme å få Stanleys beste og mest
dyrebare gave, noe som var veldig vanskelig for ham å gi fra seg. For på denne tiden hadde
Stanley alvorlige mageproblemer, og kunne som et resultat av dette bare drikke geitemelk.
Han kunne spise veldig lite, så geitemelken var hans hovednæringskilde., derfor var denne
geiten hans mest dyrebare eiendel. Høvdingen i denne mektige stammen visste om dette.
Stanley nølte , men han viste at hans liv var avhengig av om han imøtekom høvdingens
anmodning. Det var en vanskelig avgjørelse, men Stanleys svar viste hans oppriktighet.
Høvdingen trengte ikke geiten, det var hans prøve på Stanleys forpliktelse.
Etter at Stanley hadde gitt høvdingen geiten, gav han Stanley sitt spyd. Stanley følte at han
hadde fått den dårligste delen av avtalen. Han kunne ikke forestille seg hva han skulle bruke
det gamle spydet til. Da han forsatte på sine reiser, bar han imidlertid spydet med seg, og
underlige ting begynte og skje. Overalt hvor han kom, bøyde folk seg for ham. De gjenkjente
spydet som det som tilhørte den mektige stammehøvdingen. Stanley lærte at fordi han hadde
spydet i sin eie, ville folket gladelig gi ham alt han ba om. Han ba om en melkegeit som
erstatning for den han gav bort, og fikk en hel flokk av geiter.
Både Stanley og Livingstone forteller at i sin tid i Afrika hørte de aldri om at noen brøt en
blodspakt.
Dette er hedenske blodspakter, men de viser noe av hva som ligger i en blodspakt.
Dette er akkurat slik Gud er. Han krever vårt beste, noe som det er vanskelig for oss å skille oss
av med. Gud krever ofte vårt beste, og det svar vi gir viser hvor oppriktige vi er. Men om vi gir
han vårt beste, vil han gi oss sitt beste.
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