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Kap. 18 – Helliggjørelsen illustrert gjennom 
helligdomstjenesten

 Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske hellig-
domstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen (jf. 
Kap. 7, 13 og 14). De skulle vise hvilke hendelser og handlinger som var nødven-
dige for at Gud skulle kunne ”være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen 
på Jesus” (Rom. 3, 26). I tillegg skulle helligdomstjenesten vise folket hva som var 
målet for deres helliggjørelse. 
 Guds ti bud var skrevet på to steintavler som ble oppbevart i Det aller 
helligste. Gullkisten de lå i, ble kalt både for Paktens ark, etter den pakten som var 
opprettet, og for Vitnesbyrdets ark, etter den funksjon de skulle ha. Selv om folket 
ikke kunne se tavlene, visste de at de var der, og de kjente til budene. Når en synder 
kom med sitt offerlam til helligdommen, visste han at han var under dødsdom 
fordi han hadde brutt den loven som lå i Det aller helligste. Der den lå i gullkisten, 
ble Guds lov et vitnesbyrd imot ham (jf. 1. Joh. 3, 4). 
 Det var selve handlingen, selve utførelsen av synden, som hadde gjort 
personen skyldig. Men loven lå i Det aller helligste som et vitne om han hadde for-
brutt seg mot Guds grunnleggende prinsipper for rett og rettferdighet. Den vitnet 
om at han var en synder. Dermed kom han under lovens fordømmelse (jf. Kap. 15, 
5. Mos. 27, 26 og Gal. 3, 10). Den erklærte ham skyldig.
 Når den dødsdømte synderen la sine hender på offerdyrets hode, skjedde 
en symbolsk overføring av den synden han hadde begått. Nå var det dyret som bar 
hans synd og dermed kom under lovens forbannelse. Mannen skulle så ta livet av 
dyret. På den måten skjedde en symbolsk oppfyllelse av rettferdighetens prinsipp. 
Mannen visste at det var på grunn av hans synd at det uskyldige dyret måtte dø. Det 
var en handling som var nødvendig for at han skulle bli rettferdiggjort i forhold til 
loven.
 Fikk han tilgivelse da dyret døde og ble brent på alteret? Ja, han gjorde 
det. Men det skjedde ikke fordi han hadde lagt sine hender på dyret og ofret det. 
Det skjedde på grunnlag av Guds løfter om Frelseren som en gang skulle komme. 
Selve tilgivelsen ble ikke reell, eller stadfestet før Jesus døde på Golgata. Det skjed-
de kanskje flere hundre år etter at mannen var død. Men like fullt og helt ble han 
da i sannhet en tilgitt synder. Han ble rettferdiggjort i det øyeblikk han ble forløst. 
 Frem til tiden da ”den rette ordningen” skulle innføres, var den omvendte 
synderen likevel rettferdiggjort. Han var rettferdiggjort i kraft av Guds løfter om 
den forløsning som snart ville finne sted. Det var altså ingen av offerhandlingene 
han eller prestene utførte, som rettferdiggjorde ham. Det var, som vi har sett, hans 
tro på Gud og det Han hadde lovet, som ble regnet ham til rettferdighet (jf. Kap. 7 
og Rom. 4, 3).
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 Like lite som offerdyrene kunne rettferdiggjøre synderen, kunne den 
gamle pakten føre til helliggjørelse. ”...jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved 
loven,” skriver Paulus, ”For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde 
sagt: ”Du skal ikke begjære.”” (Rom. 7, 7). Steintavlene med De ti bud kunne vise 
folket hva som var rett og galt. De kunne vise hva som var Guds prinsipper, og hva 
som var synd. Men de kunne ikke gjøre synderen lydig mot Guds bud. De kunne 
ikke forandre hans karakter. Kun en ny fødsel – av vann (omvendelse) og Ånd 
(helliggjørelse) – kunne bringe synderen i harmoni med Guds prinsipper, de som 
var skrevet på tavlene. Gud sier:

”Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter.” (Jer. 
31, 33)

 Det er den samme loven Gud vil skrive i synderens hjerte, som Han skrev 
på de to stein-tavlene. Det er denne handlingen som bringer synderens karakter 
i samsvar med Guds lov og dermed i samsvar med Guds bilde. Da Gud skapte 
menneskene, skapte Han dem i sitt bilde (1. Mos. 1, 27). Ved syndefallet gikk dette 
bildet tapt (jf. Kap. 16). Som en del av frelsesplanen har Gud derfor til hensikt å 
gjenopprette sitt bilde i mennesket (jf. 1. Pet. 1, 14-16). Dette skjer altså ved at 

”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble 
frikjøpt..., men med det dyrebare Kristi blod, som av  et lam uten lyte og uten 
flekk. Dette ble Han utsett til på forhånd, før  verdens grunnleggelse, men Han 
ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld...” 

      (1. Pet. 2, 18-20)

”Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet 
sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik at de som er 
kalt, kan få oppfylt løftet om den evige arven.” 

           (Hebr. 9, 15)

”...for alle har syndet og mistet Guds ære. Men de blir rettferdiggjort ufortjent 
av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Ham stilte Gud 
offentlig frem som nådestol i Hans blod, ved troen, for å vise sin rettferdighet, 
fordi Gud i sin langmodighet hadde båret over med de synder som var gjort 
tidligere. Slik ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han 
kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus.” 

        (Rom. 3, 23-26)
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loven, som er et uttrykk for Guds prinsipper og Hans karakter, blir skrevet i men-
neskenes hjerter. 
 Gud brukte den jordiske helligdomstjenesten for å undervise menneskene 
om frelsesplanens nødvendige handlinger. Jesus skulle dø som synderens stedfor-
treder, og Han skulle siden gjøre tjeneste som Mellommann og Yppersteprest i den 
himmelske helligdommen (jf. Kap. 7 og 14). Men den jordiske helligdomstjenesten 
gir også et bilde av hvordan frelsen og helliggjørelsen finner sted for oss personlig. 
 En jødisk rådsherre spurte en gang Jesus:

”Gode Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?” (Luk. 18, 18)

 Mange mennesker lurer på det samme. Og det er et relevant spørsmål. 
Det handler om hvordan vi kan unnslippe syndens konsekvens, døden (Esek. 18, 
20; Rom. 6, 23).
 Gjennom de symbolske gjenstandene i den jordiske helligdommen, viser 
Gud de forskjellige ”trinnene” i et menneskes vei til frelse. ”Din vei, Gud, er i hellig-
dommen,” sier Asaf i en salme (Sal. 77, 14). Israelittene fikk detaljerte beskrivel-
ser av hvordan de skulle lage helligdommen og gjenstandene i den, og de måtte 
plassere alt der Gud hadde sagt (jf. Kap. 11 og 2. Mos. 25, 9). Det finnes bare én vei 
til frelse for menneskene. Det var viktig at den ble riktig fremstilt. 

”Det kan være en vei som er rett for mannen, men enden på den 
er dødens vei.” 
                            (Ord. 14, 12)

 Den jordiske helligdommen var omgitt av et gjerde. Det fantes én inngang, 
som vendte mot øst. Det var inn gjennom denne porten synderen måtte gå hvis 
han angret sin synd og ønsket å omvende seg. Dette illustrerer at det ikke finnes 
andre veier til frelse enn den ene som Gud har vist (jf. Kap. 15).
 Når den angrende synderen gikk gjennom porten, kom han inn i for-
gården. Her var brennofferalteret det første som møtte ham. Offerdyret ville overta 

”Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter de tidligere 
lystene, som dere før, i deres uvitenhet, levde i. Men slik som 
Han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all 
deres ferd, for det står skrevet: ”Dere skal være hellige, for Jeg er 
hellig.”” 
                       (1. Pet. 1, 14-16)
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hans synd og skyld og lide døden i hans sted. Dette var, som vi har sett, et symbol 
på Jesu stedfortredende død (jf. Kap. 7 og Kap. 10). Det første skrittet på veien til 
frelse, er å ta imot Guds Sønn som sin personlige Frelser og Stedfortreder. Det er 
her vi blir rettferdiggjort. Gud ser nå på oss som om vi aldri har begått en synd. 

”I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse.” (Kol. 
1, 14)

”Slik ville Gud vise sin rettferdighet..., så Han kunne være rettferdig og 
gjøre den rettferdig som har troen på Jesus.” (Rom. 3, 26)

 Den andre gjenstanden i forgården var renselseskaret. Det var her prest-
ene vasket hender og føtter før de ofret på brennofferalteret eller gikk inn i taber-
naklet. Den sentrale lærdommen her er synderens behov for renselse. I den jordiske 
helligdomstjenesten var det bare de levittiske prestene som benyttet renselseskaret 
eller hadde noe å gjøre med de andre delene av helligdommen. Slik måtte det være, 
for de skulle være en symbolsk fremstilling av den tjenesten Jesus ville gjøre som 
menneskehetens Mellommann. Men den nødvendige renselsen som bronsekaret 
også illustrerer, er av betydning for alle mennesker. I sitt første brev kaller Peter de 
kristne for ”et kongelig presteskap” (1. Pet. 2, 9). De skal tjene Gud i alle ting slik 
de levittiske prestene hadde gjort, men de skal ikke gjøre det i tilknytning til den 
jordiske helligdommen (jf. Kap. 13).
 For å kunne tjene Gud, er det nødvendig med en renselse. Renselseskaret 
i forgården var et symbol på den nødvendige omvendelsen – fra synd og til Gud. 
Da Paulus i sin tid ble kalt til omvendelse, var oppfordringen:

”Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller 
Jesu navn.” (Apg.24, 22).

 Renselsen i renselseskaret hadde den samme symbolske betydningen som 
dåpen og som det å bli ”født av vann” (jf. Kap. 17). Den viste til nødvendigheten av 
omvendelse og renselse fra synd. Gud sier:

”Så skal Jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense 
dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et 
nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre...” (Esek. 36, 25-26)

 Synderen kan ikke gjøre seg selv ren. Det er nødvendig med Guds inngrip-
en. Men hvis et menneske velger å holde fast på sine synder, kan det ikke skje noen 
renselse. Personen vil da ikke komme videre på sin vei i helligdommen. Han må 
derfor overgi seg helt til Gud og inngå et paktsforhold med Ham – noe som den 
kristne dåpen senere skulle bli et symbol på. Peter skriver om dåpshandlingen:

”Den [dåpen] er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god 
samvittighets pakt med Gud...” (1. Pet. 3, 21)
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 Når et menneske har overgitt seg til Gud på denne måten, har det skjedd 
en ekte omvendelse. Gud vil da oppfylle sin del av pakten. Han vil starte en prosess 
hvor den omvendte synderen renses fra alle sine urenheter og avguder (jf. Esek. 36, 
25). Dette skjer ved at Han gir vedkommende ”et nytt hjerte” (dvs. skriver sin lov i 
hans hjerte) og ”en ny ånd i [hans] indre” (dvs. Guds Ånd). Slik blir synderen ”født 
på ny”: Han blir ”født av vann og Ånd” (Joh. 3, 5). Personen er ikke lenger syndens 
trell eller tjener, men tilhører Gud. Han er satt til side for Gud, slik levittene ble i 
sin tid. Hans liv er nå et liv i tjeneste for Gud. Paulus skriver i Romerbrevet:

”...vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans 
død? Vi ble begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som 
Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også 
vi vandre i et helt nytt liv.
...
For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for 
at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være 
treller under synden.
...
Men Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er 
dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble over-
gitt til. Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettfer-
digheten.” (Rom. 6, 3-4. 6. 17-18)

 Omvendelsen og overgivelsen markerer starten på helliggjørelsen. Det er 
gjennom helliggjørelsen at karakteren blir forandret slik at den tilgitte synderen 
blir ”en ny skapning” (2. Kor. 5, 17). Paulus skriver videre:

”Men siden dere nå er blitt satt fri fra synden [rettferdiggjørelse og for-
løsning] og er blitt tjenere for Gud [omvendelse, overgivelse og pakts-
forhold], da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, en frukt som 
har evig liv som mål.” (Rom. 6, 22)

 Det er nå – idet helliggjørelsen starter – vi kommer inn i selve helligdom-
men.

”Han som selv bar våre synder på sitt eget legeme opp på treet, 
for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved 
Hans sår ble dere legt.” 
                  (1. Pet. 2, 24)


