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Kap. 34 – Qodesh og hagion

 I Det gamle testamentet brukes særlig det hebraiske ordet qodesh i 
forbindelse med helligdommen. Ordet betegner noe som er hellig eller satt til side. 
Alene (qodesh) blir det brukt både om hele helligdommen (f.eks. 2. Mos. 36, 1-6; 
3. Mos. 27, 3; 4. Mos. 3, 28), om Det hellige (f.eks. 2. Mos. 26, 33; 31, 11) og om Det 
aller helligste (f.eks. 3. Mos. 16, 2-3. 17). Det brukes også om forgården (3. Mos. 
14, 13), israelittene (2. Mos. 22, 31), Gud (2. Mos. 15, 11), yppersteprestens klær (2. 
Mos. 28, 2; 39, 41), offerkjøttet (2. Mos. 29, 34), oljen (2. Mos. 30, 25), brødene ved 
pinsehøytiden (3. Mos. 23, 20), sabbaten (2. Mos. 31, 14), hus helliget Herren (3. 
Mos. 27, 14) og tiende (3. Mos. 27, 30. 32). 
 Ordet brukes også i en dobbel variant (qodesh qodesh). Denne betegnel-
sen brukes om Det aller helligste (f.eks. 2. Mos. 26, 33), men blir også benyttet i 
andre sammenhenger, som for eksempel om brennofferalteret (2. Mos. 29, 37; 40, 
10), røkelsesalteret (2. Mos. 30, 10), skuebrødet (3. Mos. 24, 9), alle gjenstandene 
i helligdommen (2. Mos. 30, 29), de deler av brennofferet som tilkom prestene (3. 
Mos. 6, 18), skyld- og syndofferet (3. Mos. 7, 1.6; 10, 17; 14, 13) og gaver helliget til 
Gud (3. Mos. 27, 28).
 Hvis man ser på begrepene qodesh og qodesh qodesh isolert, kan man 
derfor ikke si hvilken del av helligdommen det er snakk om. I Det nye testamentet 
benyttes det greske ordet hagion på tilsvarende måte. For eksempel brukes det om 
hele helligdommen i Hebr. 8, 2:

”[Vi har] en Prest i helligdommen [gr. ton hagion] og i det sanne taber-
nakel som Herren har reist, og ikke et menneske.”

 I Hebr. 9, 25 brukes det samme ordet om Det aller helligste:

 ”...slik ypperstepresten går inn i Det aller helligste [gr. ta hagia] hvert 
år...”

 Det aller helligste blir også omtalt med den doble betegnelsen hagia 
hagion, f.eks. i Hebr. 9, 3:

”Og bak det andre forhenget var det rommet i tabernaklet som blir kalt 
Det aller helligste [gr. hagia hagion].”

 I disse eksemplene er det tydelig ut ifra sammenhengen hvilken del av 
helligdommen det er snakk om. I andre skriftsteder kommer det ikke like tydelig 
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frem. I ulike norske bibeloversettelser kan det derfor variere hvordan teksten er 
oversatt, alt etter hva den enkelte bibeloversetter har ment er riktig. Dette er viktig 
å være klar over, spesielt hvis man ønsker å finne ut av den tjenesten Jesus utfører 
som menneskenes Yppersteprest i den himmelske helligdom. 
 Både den jordiske helligdomstjenesten og synene som Johannes fikk, vis-
er at Jesus gikk inn i det første rommet av helligdommen etter sin himmelfart (jf. 
Kap. 32 og Kap. 33). I noen bibeloversettelser kan likevel enkelte tekster se ut til å 
hevde noe annet. Vi skal derfor se nærmere på disse tekstene nå.
 I Hebreerbrevets niende kapittel finner vi en beskrivelse av den jordiske 
helligdommen og prestetjenesten der. Deretter blir det understreket at alt dette 
var et bilde på ”den rette ordningen” som skulle bli innført (Hebr. 9, 10). Videre 
forklares det hvordan Jesus, som en del av den rette ordningen, startet sin tjeneste 
som Yppersteprest i den himmelske helligdom, og det vises til at det er Hans blod 
som renser oss fullstendig fra synd og skyld. I den norske King James-oversettelsen 
fra 1997 (Bibelforlaget) er Hebr. 9, 11-12 oversatt på følgende måte:

”Men Kristus kom som Yppersteprest for de kommende goder, og Han 
gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke er gjort 

TA HAGIA - TON HAGION

Det greske språket har fire kasus, dvs. fire bøyningsformer av 
bl.a. substantiv og pronomen. Også norrønt hadde fire kasus, 
men i de fleste av dagens norske dialekter har vi kun tre: Nomina-
tiv (f.eks. jeg, hun), akkusativ (f.eks. meg, henne) og genitiv (f.eks. 
hans, husets). Gresk (slik vi finner den i Det nye testamentet) had-
de i tillegg til disse tre, også en form kalt dativ, samt en tiltale-
form (vokativ). Kasuset viser ordets funksjon i setningen (f.eks. 
subjekt eller direkte objekt). Når vi undersøker hvilket ord som 
står i den greske grunnteksten, kan det samme ordet ha ulikt ut-
seende avhengig av hvilket kasus det står i.  Også den bestemte 
artikkelen foran et substantiv (jf. det engelske the) vil ha ulikt 
utseende. Selve ordet er likevel det samme.

Det greske ordet som brukes for å betegne helligdommen (eller 
deler av den) er ta hagia. Både selve substantivet (hagia) og den 
bestemte artikkelen (ta) er intetkjønnsord i flertall (jf. i entall: 
to hagion). Avhengig av ordets funksjon i setningen, vil vi kunne 
finne det i følgende former:

NOMINATIV (subjekt): ta hagia
AKKUSATIV (direkte objekt): ta hagia
GENITIV (eieform, relasjon): ton hagion
DATIV (indirekte objekt): tois hagiois
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med hender, det vil si, som ikke er av denne skapningen. Ikke med blod 
av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk Han inn i Det aller 
helligste [gr. ta hagia] én gang for alle, og fant en evig forløsning.” 

 I den jordiske helligdomstjenesten gikk prestene inn og ut av helligdom-
men hver eneste dag. Det var gjentatte handlinger som ikke var annet enn sym-
bolikk. Om ”den rette ordningen” fortelles vi derimot at Jesus gikk inn i ta hagia 
med sitt eget blod ”én gang for alle”. Det var altså en engangshendelse, og ikke en 
handling som ville bli gjentatt. Men hvor var det Han egentlig gikk? At Jesus gikk 
inn i himmelen og inn i den himmelske helligdom slås tydelig fast i andre tekster 
(jf. Kap. 32 og Hebr. 8, 1-2). Spørsmålet blir derfor: Gikk Han inn i Det hellige eller 
inn i Det aller helligste?
 Den aktuelle teksten på gresk sier ikke noe annet enn at Jesus gikk inn i ta 
hagia. Ut ifra dette ordet alene kan vi derfor ikke si noe om hvor Jesus gikk. Men 
fordi andre tekster, som vi har sett, viser til at Han gikk inn i det fremste rommet av 
himmelens helligdom (jf. Kap. 32 og Kap. 33), ville det vært mer korrekt å oversette 
ta hagia i den aktuelle teksten med Det hellige, alternativt bare helligdommen (slik 
det f.eks. er gjort i den norske 1988-oversettelsen). Teksten ville da bli:

”...og Han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt... Ikke med 
blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk Han inn i Det 
hellige [alternativt: helligdommen] én gang for alle, og fant en evig for-
løsning.”

 Hebr. 9, 11-12 refererer altså ikke til den ene gangen i året som ypperste-
presten gikk inn i Det aller helligste (dvs. på den store forsoningsdagen, jf. Kap. 
35), men til det faktum at Jesus kun gikk inn i den himmelske helligdommen én 
gang – i motsetning til de levittiske prestene som stadig gikk inn og ut med blod-
et av gjentatte dyreofringer. De foregående kapitlene i Hebreerbrevet handler om 
forskjellen mellom det levittiske prestedømmet og Jesu prestedømme, altså om for-
skjellen mellom den gamle og den nye pakt (jf. tabell s. 237). Det levittiske preste-
dømmet bestod av en rekke prester, ”siden de ved døden ble hindret i å fortsette” 
(Hebr. 7, 23), mens Jesus er den eneste virkelige Yppersteprest og Mellommann. 
De levittiske prestene gjentok stadig dyreofringer og ritualer, mens Jesus hadde 
utført det eneste, tilstrekkelige offer – én gang for alle. Det var derfor intet behov 
for gjentakelse. Med sitt eget blod gikk Han inn i ”det større og mer fullkomne telt” 
og ”fant en evig forløsning”. Dette er hva diskusjonen i Hebr. 7-9 handler om.
 I Hebr. 9, 24 står det at ”Kristus gikk ikke inn i en helligdom [gr. hagia] 
som er gjort med hender, som er et bilde av den sanne helligdom, men inn i selve 
himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld”. I den norske King 
James-oversettelsen finnes det en fotnote bak ordet helligdom hvor det står at ord-
et hagia her er en forkortelse for Det aller helligste. Men dette er oversetternes 
fotnote. Selve teksten sier ikke annet enn at Jesus ikke gikk inn i en menneskelaget 
hagia, men inn i den sanne. Det blir altså heller ikke her sagt at Jesus gikk inn i 
Det aller helligste. Den mest korrekte oversettelsen her vil antakelig være hellig-
dommen, som et uttrykk for hele den himmelske helligdom, i motsetning til den 
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Det levittiske 
prestedømmet

Jesu prestedømme

Hvilken
pakt?

Den gamle pakt
“For om den første pakten hadde 

vært feilfri, ville det ikke blitt 
søkt rom for en annen i stedet.” 

(Hebr. 8, 7)

Den nye (og egentlige) pakt
“Men nå har Han fått en mye 
høyere prestetjeneste, ettersom 

Han også er Mellommann for en 
bedre pakt, en som er grunnlagt 
på bedre løfter...” (Hebr. 7, 22)

Levittene
“Av de andre [levittene] var 

det mange prester siden de ved 
døden ble hindret i å fortsette.” 

(Hebr. 7, 23)

Jesus
“Men fordi Han [Kristus] 

forblir til evig tid, har Han et 
uforgjengelig prestedømme.” 

(Hebr. 7, 24)

Hvilken
prest?

Hvilken
tjeneste?

Hvilket
offer?

Symbolsk (pedagogisk)
“De tjener etter avbildet og 

skyggen av de himmelske ting...” 
(Hebr. 8, 5)

“Dette er en lignelse inntil den 
tiden som er nå... som ble pålagt 

inntil den tiden da den rette 
ordningen skulle bli innført.” 

(Hebr. 9, 9-10)

Jesu midlertjeneste
“Vi har en slik Yppersteprest 

som satte seg ved høyre side av 
Majestetens trone i himlene, en 
Prest i helligdommen og i det 
sanne tabernaklet som Herren 
har reist og ikke et menneske.” 

(Hebr. 8, 1-2)

Dyreofre
“Han [Kristus] trenger ikke bære 

frem offer daglig, slik som de 
andre yppersteprestene [levittene], 
først for sine egne synder og så for 

folkets.” (Hebr. 7, 27)

Jesu stedfortredende død
“Ikke med blodet av bukker og 
kalver, men med sitt eget blod 
gikk Han inn i helligdommen 

[hagion] en gang for alle, og fant 
en evig forløsning.” (Hebr. 9, 12)

Hvilket
resultat?

Kun pedagogisk (forbilde)
“For loven førte ikke noen 
ting til fullkommenhet...” 

(Hebr. 7, 19)
“Både gaver og offer blir båret 
frem uten at de kan gjøre den 
som utførte tjenesten, full-

kommen etter samvittigheten.” 
(Hebr. 9, 9)

Rettferdiggjørelse 
og forløsning

“Hvor mye mer skal ikke da Kristi 
blod ... rense deres samvittighet 
fra døde gjerninger så dere kan 

tjene den levende Gud? Og derfor 
er Han den nye paktens Mellom-

mann ved den død som har funnet 
sted til forløsning fra overtredel-

sene under den første pakt...” 
(Hebr. 9, 14-15)
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jordiske. Siden det kun er én inngang til helligdommen, blir det da implisitt at Han 
gikk inn i det fremste rommet, altså inn i Det hellige.
 I Hebr. 10, 19-20 står det:

”Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen [gr. ton 
hagion] ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som Han har innviet 
for oss gjennom forhenget, det vil si Hans kjød.”

 Igjen er det ordet ton hagion som er benyttet for å beskrive den delen 
av himmelen hvor Jesus begynte sin tjeneste som Mellommann og Yppersteprest. 
Veien inn dit går gjennom  forhenget, som i den jordiske helligdommen førte til 
Det hellige. I Hebr. 9, 8 fortelles vi at denne veien ikke ble åpenbart for menneskene 
så lenge den jordiske helligdommen var i bruk. Da Jesus døde på korset, ble imid-
lertid den jordiske helligdomstjenesten avskaffet (jf. Kap. 13 og Matt. 27, 50-52), og 
veien inn i den himmelske helligdommen ble åpnet (jf. Kap. 33). Men også enkelte 
oversettelser av Hebr. 9, 8 kan virke noe problematisk. I den norske King James-
utgaven står det:

”På denne måten gjør Den Hellige Ånd klart til kjenne at veien inn i 
Det aller helligste [gr. ton hagion] ennå ikke er blitt åpenbart så lenge 
det fremste teltet ennå har et forheng.”

 Det kan her høres ut som om det er det andre forhenget, det som skilte 
Det aller helligste fra  Det hellige, som er i fokus. Man kan få inntrykk av at det 
hevdes at man ikke kunne komme inn i Det aller helligste så lenge det hang et 
forheng foran inngangen til Det hellige. Men en slik oversettelse blir både ulogisk 
og teologisk feil. Hele det niende kapittel i Hebreerbrevet handler om hvordan den 
jordiske helligdomstjenesten var et bilde på ”den rette ordningen”, og forfatteren av 
brevet forsøker å vise at frelsesplanen var en oppfyllelse av symbolikken i denne. 
Det er i denne konteksten vi må forstå det aktuelle sitatet (Hebr. 9, 8).
 Det gir overhode ingen mening å si at man ikke kunne komme inn i Det 
aller helligste så lenge det hang et forheng foran inngangen til Det hellige. De levit-
tiske prestene gikk inn i Det aller helligste én gang i året, på den store forsonings-
dagen. Men for å komme inn dit, gikk de først inn i Det hellige, slik de daglig hadde 
gjort hele året. Det som var spesielt med den store forsoningsdagen, var at de nå 
gikk videre. Men det første forhenget ble ikke revet ned av den grunn. Det hang 
stadig på sin plass og var lukket mens ypperstepresten var i Det aller helligste! Det 
var derfor aldri snakk om at det fremste forhenget var et hinder for å komme inn 
gjennom det andre. 
 I den engelske King James oversettelsen av Hebr. 9, 8, står det:

”... that the way into the holiest of all [gr. ton hagion] was not yet made 
manifest, while as the first tabernacle was yet standing.” 

På norsk blir dette: “...at veien inn i ton hagion ikke var gjort åpenbar 
[eller kjent] så lenge det første teltet ennå stod.”
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 Forut for denne påstanden har forfatteren av Hebreerbrevet omtalt den 
jordiske helligdommen og tjenesten som foregikk der. Forut for dette igjen har 
han vist til hvordan den nye pakten erstattet den pakten som ble inngått ved Sinai-
fjellet, og som den jordiske helligdomstjenesten hadde vært en del av. ”Det som er 
i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å forsvinne,” skriver han (Hebr. 8, 
13). Det var dette som hadde skjedd med den gamle pakten og den jordiske hellig-
domstjenesten (jf. Kap. 13). Da ”den rette ordningen” ble innført, erstattet den den 
gamle ”tuktemesteren” (jf. Kap. 15 og Gal. 3, 23-25). 
 Hebr. 9, 8 må forstås i lys av den tekstsammenhengen det er en del av. Det 
aktuelle verset (v. 8) handler ikke om forholdet mellom helligdommens to avdel-
inger eller forheng, men om forholdet mellom de to ordningene, den gamle og den 
nye pakt. Så lenge den symbolske helligdommen var i bruk, var ikke veien åpnet 
inn til den himmelske helligdom. Jesus hadde ganske enkelt ikke startet sin tjeneste 
som Yppersteprest der ennå. Men etter sin død gikk Han inn i den himmelske 
helligdom, hvor Han startet sin tjeneste ved Guds trone i helligdommens første 
avdeling. Som vi så i Hebr. 10, 19-20:

”Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen [gr. ton 
hagion] ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som Han har innviet 
for oss gjennom forhenget, det vil si Hans kjød.”

 Gjennom Jesus – ”Hans kjød” – fikk menneskene adgang til Faderen i 
den himmelske helligdom. Veien inn dit var nå blitt kjent (åpenbart), mens den 
jordiske helligdomstjenesten var blitt foreldet. En mer korrekt oversettelse av Hebr. 
9, 8 blir derfor:

”På denne måten gir Den Hellige Ånd klart til kjenne at veien inn i 
helligdommen [alternativt: Det hellige] ennå ikke var blitt åpenbart 
[eller kjent, synlig] så lenge det første teltet [som tilhørte den gamle 
pakten, jf. Hebr. 8, 13] ennå stod.” 

 Meningen blir da logisk og dessuten i samsvar med symbolikken i hellig-
domstjenesten og læren fra andre skriftsteder i Bibelen.
 En annen tekst som kan by på vanskeligheter, finner vi i Hebreerbrevets 
sjette kapittel. Her blir det understreket hvordan Guds løfter til Abraham var et ut-
trykk for den eneste sanne frelsesplanen. Pakten ved Sinai-fjellet forandret ingen-
ting på dette (Hebr. 6, 12-18) (jf. Kap. 15). Deretter vises det til den tjenesten Jesus 
startet etter sin himmelfart. I den norske King James-utgaven er Hebr. 6, 19-20 
oversatt på følgende måte:
 

”Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn 
til Det indre innenfor forhenget, dit Jesus gikk som en forløper for oss, 
og Han er blitt Yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks ordning.” 

 Det som her kan by på problemer er uttrykket ”det indre innenfor for-
henget”. Uttrykket er viktig ettersom det var ”dit Jesus gikk som en forløper for oss” 
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og startet sin tjeneste som Yppersteprest. Hvis teksten her virkelig omtaler ”et in-
dre” som befinner seg ”innenfor” et forheng, kan det virke som om det her handler 
om Det aller helligste. I to av de nyere engelske bibeloversettelsene (New Interna-
tional Version, 1984, og New Living Translation, 2007) er uttrykket endog oversatt 
som ”den indre helligdommen (”the inner sanctuary”) bak forhenget”. I den norske 
King James-utgaven har oversetteren kommentert i en fotnote at det her dreier seg 
om Det aller helligste. Dette gir to alternativer: Enten gir dette skriftstedet infor-
masjonen som er mostridende med resten av Bibelen (som lærer at Jesus gikk inn 
i Det hellige), eller så tar oversetteren feil. Vi skal derfor se nærmere på uttrykket.

”Dette håpet ... når inn til Det indre innenfor forhenget...”

 I den greske teksten brukes tre ord for å beskrive hvor de troendes håp 
går, nemlig eis (”inn i” eller ”inn til”), to esoteron (”det indre”) og tou katapetasma-
tos (”forhengets”). Det første ordet, eis, er en preposisjon og beskriver retningen 
(”inn til” eller ”inn i”). Deretter følger ordet som kan skape problemer, esoteros. 
Dette ordet brukes kun ett annet sted i Det nye testamentet, nemlig i Apg. 16, 24, 
hvor det beskriver hvor Paulus og Silas satt fengslet i Filippi. Det finnes derfor 
ingen direkte relasjon mellom dette ordet og Det aller helligste. Det finnes hel-
ler ingen grunn til å oversette esoteron med ”det indre innenfor”. Forhenget (tou 

”...at veien inn i helligdommen ennå ikke var blitt åpenbart...”

Ordet som her er oversatt med ”blitt åpenbart” er det greske phaneroō. Dette 
verbet betyr å gjøre noe som har vært skjult eller hemmelig, synlig eller kjent, 
enten med ord, handlinger eller på andre måter. Hebr. 9, 8 sier med andre ord at 
veien inn i den himmelske helligdom var skjult eller ukjent så lenge den jordiske 
helligdomstjenesten var i bruk. Men da den rette ordningen trådte i kraft og den 
gamle ble avskaffet, ble veien inn i den himmelske helligdom synlig (åpenbart), 
eller kjent for menneskene. 

Til de kristne i Roma skriver Paulus om det samme, altså om hvordan frelsesplan-
ens virkelige innhold nå var blitt kjent for menneskene, og hvordan den, i kraft 
av å være den rette ordningen, kunne frelse fra synd:

”...Han som makter å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus 
Kristus, etter åpenbaringen av hemmeligheten som har vært skjult fra evige tider, 
men som nå er blitt åpenbart (gr. phaneroo) og ved de profetiske skrifter gjort 
kjent for alle folkeslag ... for å virke troens lydighet...” (Rom. 16, 25-26) 
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katapetasmatos) står her i genitiv, altså en slags eieform. Det kan derfor være riktig 
å snakke om ”forhengets indre”, altså det som er innenfor forhenget, men ikke ”et 
indre” som er ”innenfor forhenget”. En alternativ og bedre oversettelse av Hebr. 6, 
19, er derfor:

”Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn 
til det som er innenfor forhenget, dit Jesus gikk som en forløper for oss, 
og Han er blitt Yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks ordning.”

 Det er en tilsvarende oversettelse vi finner i den norske 1988-utgaven 
(”inn til det som er innenfor bak forhenget”), samt i en rekke engelske utgaver 
(f.eks. King James Bible, American King James Version, American Standard Ver-
sion og English Revised Version). 
 Heller ikke Hebr. 6, 19 kan derfor sies å henvise til Det aller helligste, men 
til Det hellige. Det var dette rommet som var innenfor det forhenget som symboli-
serte den dør som ble åpnet ved Jesu død (jf. Hebr. 10, 19-20).
 Man kan selvsagt spørre om det er så viktig å vite hvor Jesus gikk etter sin 
himmelfart. Svaret er at det har stor betydning. Det handler både om hvor man 
som kristen henvender seg og om den aktuelle handlingen Jesus utfører. På samme 
måte som det var troens blikk som førte til at de døende israelittene ble helbredet 
etter det giftige slangebittet (jf. Kap. 21), er det troens blikk på Jesus som gir frelse.

”Og dette er Hans vilje som har sendt Meg: At hver den som ser Sønnen 
og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste 
dag.” (Joh. 6, 40)

”For i evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det 
står skrevet: ”Den som er rettferdig av tro, skal leve.” [Hab. 2, 4]” (Rom. 
1, 17)

 Mens Jesus var på jorden, kunne de troende finne Ham her, og Han svarte 
dem. Etter Hans himmelfart var det i himmelens helligdom de fant Ham, og de 
henvendte seg til Faderen via Ham. De som fortsatt søkte Ham på jorden eller for-
søkte å oppnå tilgivelse gjennom den jordiske helligdomstjenesten, ville ikke finne 
sin Frelser (jf. Kap. 33). Han var ikke lenger her. Han var i himmelen og utførte den 
tjenesten som var blitt symbolisert av de levittiske prestenes daglige tjeneste i Det 
hellige.

”Derfor har Han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer 
til Gud ved Ham, ettersom Han alltid lever for å gå i forbønn for dem.” 
(Hebr. 7, 25)

“Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen 
uten ved Meg.” 
            (Joh. 14, 6)
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