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Kap. 11 – Helligdomstjenesten

 Da Gud ba Moses om å lede Abrahams etterkommere ut av Egypt, talte 
Han til ham fra en brennende busk. Dette skjedde i landet Midian (dagens Saudi-
Arabia), hvor Moses hadde bosatt seg etter å ha flyktet fra Egypt (2. Mos. 2, 11-22). 
Gud sa da til Moses:

”Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tilbe Gud på dette fjellet.” 
(2. Mos. 3, 12)

 Gud ville utfri folket fra slaveriet og lede dem inn i Kanaan. Men først 
skulle de til Midjan, og de skulle tilbe Gud og få viktig undervisning ved det fjellet 
som ble kalt ”Guds fjell” (2. Mos. 4, 27). 
 Etter den tiende plagen la egypterne press på israelittene for at de skulle 
forlate landet. Gud hadde lovet Moses at de ikke skulle dra tomhendt bort, men de 
måtte selv be egypterne om sølv, gull og klær (2. Mos. 3, 21-22). Folket gjorde dette, 
og de fikk det de ba om (2. Mos. 12, 35-36). Slik ble også de ordene som Gud hadde 
sagt til Abraham, oppfylt:

”Du skal vite for visst at dine etterkommere skal være fremmede i et 
land som ikke er deres eget. De skal trelle for folket der... Også det 
folket de treller for, skal Jeg dømme. Etterpå skal de dra ut med store 
rikdommer.” (1. Mos. 15, 13-14)

 Sølvet, gullet og klærne ble israelittenes lønn for det arbeidet de hadde 
gjort som egypternes slaver. Men disse gavene var ikke utelukkende ment for å gjør 
israelittene velstående. De var i tillegg nødvendige for å muliggjøre en av de mest 
lærerike ordningene som skulle illustrere Guds frelsesplan for samtiden og for et-
tertiden.
 Israelittene ble ledet gjennom Rødehavet. Deretter dro de gjennom Sjur-
ørkenen og Sin-ørkenen. Nøyaktig to måneder etter at de hadde forlatt Egypt, an-
kom de Sinai-ørkenen, og endelig kunne de slå leir foran ”Guds fjell” (2. Mos. 19, 
1-2). Vi fortelles at Herren steg ned på toppen av fjellet i en ild mens det var dekket 
av en tykk sky. Herren kalte Moses opp til seg på fjellet, og de snakket sammen. 
Moses fungerte som en mellommann og formidlet videre til folket det Gud hadde 
sagt (v. 9-24). 
 På Sinai-fjellet gav Gud israelittene en rekke rettslige og sosiale lover som 
skulle gjelde for dem i Kanaan (jf. Kap. 7). Ett eksempel er loven om forløsning av 
eiendom og slaver, som vi så på i Kap. 5. Alt ble skrevet ned i en bok av Moses. Den 
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såkalte Lovboken skulle oppbevares ved siden av Paktens ark, som var den mest 
sentrale gjenstanden i helligdommen (5. Mos. 31, 24-26). I tillegg formidlet Gud 
sitt eget rikes grunnlov, De ti bud. Disse skrev Gud selv på to steintavler, som så ble 
overgitt til Moses (2. Mos. 21, 18). Hensikten med å skrive budene på tavlene var 
pedagogisk. Til Moses sa Gud:

”Kom opp til Meg på fjellet og bli der! Jeg skal gi deg steintavlene med 
loven og budet som Jeg har skrevet for å undervise dem.” (2. Mos. 24, 
12)

 I en verden som var preget av synd og avgudsdyrkelse, trengte Abrahams 
etterkommere undervisning om hva som var Guds prinsipper og rettferdighetens 
målesnor. Lovtavlene ville alltid vitne for dem om dette. I motsetning til Lovboken, 
skulle steintavlene oppbevares i Paktens ark (2. Mos. 25, 21).
 I tillegg til disse lovene, gav Gud israelittene en rekke religiøse og rituelle 
lover. De ble bedt om å lage en helligdom for Gud:

”Si til Israels barn at de må komme frem til Meg med en gave. Fra hver 
den som blir drevet av at frivillig hjerte, skal du ta imot gaven til Meg.

Dette er den gaven du skal ta imot fra dem: gull, sølv og bronse, fio-
lett, purpur- og skarlagenfarget garn, fint lin og geitehår, rødfarget 
værskinn, delfinskinn og akasietre, olje til lampeholderen, krydder til 
salvingsoljen og den velduftende røkelsen, onykssteiner og steiner som 
skal settes i efoden og i brystduken.

De skal lage en helligdom for Meg, så Jeg kan bo iblant dem.

Etter alt Jeg viser deg i mønsterbildet for tabernaklet og mønsterbildet 
for alt utstyret i det, slik skal du lage det.” (2. Mos. 25, 2-9)

 Gud ønsket å være nær sitt folk. Derfor skulle de lage en helligdom for 
Ham. Israelittene fikk i den anledning en mulighet til å gi tilbake til Gud fra de 
gavene Han hadde sørget for at de fikk da de forlot Egypt (2. Mos. 12, 36). Men 
på samme måte som Gud ikke ville tvinge noen til å tilbe seg, ville Han heller ikke 
tvinge noen til å gi. Det var deres frivillige gaver Han ønsket, og de skulle brukes 
til et formål som var til folkets eget beste. Helligdommen ville ha en viktig pedago-
gisk funksjon. Den skulle gjøre frelsesplanen og veien til frelse lettere for folket å 
forstå, slik at de kunne finne den. Nettopp fordi helligdomstjenesten skulle ha en 
slik viktig, illustrerende funksjon, var det nødvendig at den ble utformet og utført 
i samsvar med de retningslinjene Gud gav. Dette ble understreket for Moses flere 
ganger:

”Etter alt Jeg viser deg i mønsterbildet for tabernaklet og mønsterbildet 
for alt utstyret i det, slik skal du lage det.” (2. Mos. 25, 9)
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”Se til at du lager dem etter det mønsterbildet som ble vist deg på fjel-
let.” (2. Mos. 25, 40)

”Du skal sette opp tabernaklet etter forskriften som ble vist deg på fjel-
let.” (2. Mos. 26, 30) 

”Slik det ble vist deg på fjellet, slik skal de lage det.” (2. Mos. 27, 8)

”...De skal gjøre alt slik Jeg bød deg.” (2. Mos. 31, 11) 

 Hvis ikke disse retningslinjene ble overholdt, ville helligdomstjenesten gi 
en gal fremstilling av Guds rettferdighet, frelsen og frelsesplanen. Det kunne også 
føre til at folket begynte å anse ritualene i seg selv som veier til frelse og forsoning 
med Gud. Men ritualene kunne ikke rettferdiggjøre noen. Alt som skulle foregå i 
helligdomstjenesten, måtte skje i tro, på samme måte som Abel, Noah og Abra-
ham hadde utført sine ofringer, og på samme måte som israelittene hadde strøket 
påskelammets blod på sine dørkarmer i Egypt. Helligdomstjenesten måtte utføres 
i tro på Frelseren som en gang skulle komme.
 Selve helligdommen bestod av et stort telt, som ble kalt tabernaklet eller 
Åpenbaringsteltet. Teltet var laget av ti tepper, vevd med lin, fiolett, purpur- og 
skarlagenfarget garn, med mønster av kjeruber (høytstående engler). Teppene var 
festet til hverandre med hemper og gullkroker. Tabernaklet skulle så dekkes med 
tepper av geitehår, som igjen skulle dekkes av rødfarget værskinn og deretter del-
finskinn. Planker og tverrbjelker var laget av akasietre og dekket med gull (2. Mos. 
26, 1-29). 
 Rundt tabernaklet var en forgård. Denne var omgitt av et omheng laget 
av fint vevd lin, festet til sølvbelagte bronsesøyler. Forgården var rektangulær, 50 x 
100 alen (ca 26 x 52 m). Høyden på omhenget var fem alen (ca 2,6 m). Inngangen 
til forgården var en 20 alen (ca 10,5 m) bred port, som vendte mot øst. Denne var 
dekket med et forheng vevet av fiolett, purpur- og skarlagenfarget garn og fint lin 
(2. Mos. 27, 9-19). 
 I forgården, foran døren til tabernaklet, skulle brennofferalteret stå. Dette 
skulle lages av akasietre og dekkes med bronse. Alteret skulle være kvadratisk, 5 x 5 
alen (ca 2,6 x 2,6 m), og ha et horn i hvert hjørne (2. Mos. 27, 1-2). På dette alteret 
skulle dyreofringene finne sted. Daglig skulle det ofres to årsgamle lam, ett om 
morgenen og ett mellom de to aftenstunder, og sammen med dem et grødeoffer og 
et drikkeoffer (jf. Kap. 7 og Kap. 12). 
 Mellom brennofferalteret og tabernaklet skulle det stå et renselseskar av  
bronse. I dette skulle prestene vaske hender og føtter før de ofret på brennoffer-
alteret eller gikk inn i Åpenbaringsteltet for å utføre prestetjeneste der (2. Mos. 30, 
17-21).
 Selve tabernaklet var delt i to rom av et forheng vevet av fiolett, purpur- 
og skarlagenfarget garn og fint lin, med mønster med kjeruber. Det fremste rom-
met ble kalt Det hellige, mens rommet bak forhenget ble kalt Det aller helligste (2. 
Mos. 26, 31-33). I Det hellige var det tre betydningsfulle gjenstander. På nordsiden 
stod et bord av gullbelagt akasietre. På dette skulle det alltid ligge fremme tolv 
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brød, de såkalte skuebrødene. Bordet ble derfor kalt skuebrødsbordet (2. Mos. 25, 
23-30; 40, 22-23). Brødene var laget av fint mel, olje, salt og vann. Hver sabbat ble 
de spist av prestene, og nye brød ble lagt frem (3. Mos. 24, 5-9). 
 Overfor skuebrødsbordet, på sørsiden, stod en syvarmet lysestake av rent 
gull. Hver arm var utformet som knopper og blomster. Øversts var en oljelampe (2. 
Mos. 25, 31-37; 40, 24). Folket skulle komme til prestene med ren olivenolje, slik at 
lampene kunne holdes brennende hele tiden (2. Mos. 27, 20).
 Den tredje gjenstanden i Det hellige var et røkelsesalter av gullbelagt 
akasietre. Alteret var kvadratisk og hadde i likhet med brennofferalteret ett horn 
i hvert hjørne. Alteret skulle plasseres foran forhenget til Det aller helligste. Hver 
morgen og hver kveld, samtidig som ypperstepresten stelte lampene, skulle han 
brenne røkelse på alteret. Slik skulle røkelsen være ”et stadig røkoffer for Herrens 
åsyn” (2. Mos. 30, 8). Det var viktig at det ikke ble ofret brennoffer, grødeoffer 
eller drikkeoffer på dette alteret. Disse ofrene skulle foregå på brennofferalteret i 
forgården. På røkelseslateret skulle prestene kun brenne røkelse som var laget et-
ter Guds oppskrift. Den bestod av krydder, myrraolje, sjønegl, gummiharpiks, salt 
og ren røkelse. Oppskriften skulle ikke benyttes til ander formål enn helligdoms-
tjenesten (2. Mos. 30, 1-9. 34-38). 
 Bak forhenget, i Det aller helligste, stod Paktens ark. Dette var en gullbe-
lagt kiste av akasietre, hvor steintavlene med De ti bud ble oppbevart. Siden stein-
tavlene også ble omtalt som Vitnesbyrdet, ble paktkisten også kalt Vitnesbyrdets 
ark. Kisten hadde et lokk av rent gull, som ble kalt ”nådestolen” (2. Mos. 25, 21-22). 
I hver ende av lokket var det hamret ut en kjerub. Kjerubene hadde ansiktet vendt 
mot hverandre, og vingene deres var spendt ut over nådestolen. Det var fra stedet 
mellom kjerubene, over nådestolen, at Gud ville tale til folket (2. Mos. 25, 10-22). 
Dette gav helligdommen navnet Åpenbaringsteltet, for der ville Gud åpenbare seg 
for dem og tale til dem (2. Mos. 29, 42-44).
 Alle gjenstandene hadde ringer og bærestenger slik at israelittene kunne 
frakte dem med seg under vandringen til Kanaans land. Hver gang de slo leir, satte 
de også opp helligdommen. Det var kun levittene (jf. Kap. 12) som fikk bære disse 
gjenstandene. Disse var spesielt innviet til å gjøre prestetjeneste for Gud, men også 
de hadde regler å forholde seg til. De forskjellige slektene fikk sine bestemte opp-
gaver og ansvar. Det var kun prestene som fikk pakke sammen teltet og gjenstand-
ene. De skulle dekke paktkisten, røkelsesalteret, lysestaken, skuebrødsbordet og 
alle gjenstandene som ble brukt i tjenesten, med tepper. Deretter kunne de andre 
levittene bære dem med seg (4. Mos. 4, 1-33). De betydningsfulle gjenstandene var 
med andre ord ikke ment å være synlig for andre mennesker, men de skulle vite om 
dem. De skulle ha kjennskap til den viktige tjenesten som forgikk i tabernaklet. 
 Da David ble konge i Israel, erobret han byen Jerusalem og gjorde den til 
hovedstad i riket (2. Sam. 5, 6-9). Han sørget for at det ble reist et telt i byen, hvor 
Paktens ark ble plassert (2. Sam. 6, 17). Selve Åpenbaringsteltet stod igjen i en an-
nen by (2. Krø. 1, 3-4). David ønsket å bygge et ordentlig hus for paktkisten, men 
dette var ikke etter Guds vilje. Hans ord til David var:
 

”Du skal ikke bygge et hus for Mitt navn, for du har vært en stridsmann 
og har utøst blod.” (1. Krø. 28, 3)  
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 Gud hadde utvalgt David som Israels konge, og Han utvalgte Salomo som 
hans etterfølger. Han skulle bygge det huset som skulle overta tabernaklets funk-
sjon (v. 6). Kong David oppmuntret sin sønn til å ta fatt på arbeidet. Han gav ham 
tegninger som var laget for å vise hvordan tempelet og forgårdene skulle være, 
samt en oversikt over prestenes arbeid, gjenstandene som skulle brukes i hellig-
domstjenesten og hvor mye gullet og  sølvet veide (v. 10-18). På Sinai-fjellet hadde 
Moses fått nøye instruksjoner om hvordan helligdommen skulle lages. Ingenting 
skulle være tilfeldig. Slik var det også med steintempelet. Da David gav tegningene 
til Salomo, sa han om dem:

”Alt dette ble skrevet ned av Herrens hånd, så Han kunne la meg forstå 
alt arbeidet ut fra disse tegningene.” (1. Krø. 28, 19)

 Tempelet skulle i likhet med tabernaklet tjene som en illustrasjon av Guds 
frelsesplan. Det måtte derfor oppføres etter Guds plan, ellers ville det ikke oppfylle 
sin hensikt.
 På samme måte som da helligdommen ble laget i Sinai-ørkenen, ble det 
samlet inn frivillige gaver til steintempelet som skulle bygges (1. Krø. 29, 1-9). I sitt 
fjerde regjeringsår startet Salomo arbeidet med tempelet. Dette skjedde i det 480. 
året etter at israelittene hadde forlatt Egypt. Syv år senere stod bygningen ferdig (1. 
Kong. 6, 1. 38). Tempelet ble reist på Moria-fjellet (2. Krø. 3, 1), ikke langt unna der 
Abraham var blitt bedt om å ofre sin sønn Isak (jf. Kap. 7 og 1. Mos. 22, 2). Med 
unntak av Paktens ark, ble det laget nye gjenstander til tempelet (2. Krø. 4, 1-22). 
Men de symbolske handlingene som skulle foregå, var nøyaktig de samme.
 Gud hadde sagt at helligdommen skulle reises fordi Han ville bo blant sitt 
folk (2. Mos. 25, 8). Det betød ikke at Gud fysisk ville flytte inn i tempelet. Han ville 
møte dem der, og Hans hærlighet ville fylle huset (1. Kong. 8, 10-11), men det var 
kun Hans navn som skulle bo der. I sin bønn i forbindelse med tempelets innvielse 
sa kong Salomo:

”...Men kan Gud i sannhet bo på jorden? Se, himmelen og himlenes 
himmel kan ikke romme Deg. Hvor mye mindre dette huset som jeg 
har bygd. Men vend Ditt åsyn til Din tjeners bønnerop og bønn om 
nåde... La Dine øyne være åpne mot dette huset natt og dag, mot dette 
stedet som Du talte om og sa: ”Mitt navn skal være der.” ... Må Du høre 
bønnen om nåde fra Din tjener og fra Ditt folk Israel, når de ber, vendt 
mot dette stedet. På det stedet der Du bor, i himmelen, må Du høre og 
tilgi.” (1. Kong. 8, 27-30)

Guds trone var i himmelen, og der ville den fortsatt være. Men tempelet på jorden 
skulle være et bilde på Hans bolig.
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