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Kap. 19 – Selve helliggjørelsesprosessen

 Fra forgården med brennofferalteret og renselseskaret går den troende 
symbolsk videre inn i helligdommen, til rommet som ble kalt Det hellige. Her 
var tre betydningsfulle gjenstander av gull: bordet hvor skuebrødene alltid skulle 
ligge fremme, den syvarmede lysestaken med lampene som alltid skulle brenne, 
og røkelsesalteret hvor røken stadig skulle stige opp for Gud (jf. Kap. 11). Disse 
gjenstandene symboliserte viktige elementer i helliggjørelses¬prosessen.
 Kort tid før Jesus ble korsfestet, ba Han til Faderen for disiplene og alle 
andre som ville komme til tro på Ham. ”Hellige dem i sannhet!” sa Han og la til: 
”Ditt ord er sannhet.” (Joh. 17, 17). Kjennskap til sannheten, slik Gud har åpenbart 
og bevart den i de bibelske skriftene, vil bidra til å helliggjøre et menneske. For det 
første vil det gi kunnskaper om frelsesplanen og veien til frelse. Uten slik kunnskap 
er det lett å ta feil. Verden er full av mennesker som forsøker å fremstille betingelse-
ne for frelse som annerledes enn det Gud selv har sagt (jf. Matt. 24, 4-5. 11). For det 
andre vil Guds ord gjøre mennesket klar over sine synder og svakheter, slik at han 
kan overgi dem til Gud (jf. Luk.18, 13 og 1. Joh. 1, 8-9).

”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget 
sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd 
og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.” (Hebr. 4, 12)

 Gjennom sitt ord taler Gud til alle mennesker. Han gjør deres behov for 
rettferdiggjørelse og helliggjørelse kjent for dem, åpenbarer veien til frelse og gir 
dem kunnskaper om seg selv. Guds ord er derfor like nødvendig for å gi liv som 
vanlig brød er for den fysiske helsen. Om dette sa Jesus:

”Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord 
som går ut av Guds munn.” (Matt. 4, 4)

”De ord Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.” (Joh. 6, 63)

 På samme måte som brød vil gi næring til kroppens celler, vil Guds ord gi 
næring til ens ”åndelige liv” (jf. ”det som er født av Ånden, er ånd”, Joh. 3, 6). Og på 
samme måte som mangel på brød kan føre til utsulting og død, vil mangel på Guds 
ord bety slutten på ens ”åndelige liv”. Bordet med skuebrødet viser til den betyd-
ningsfulle rollen som Guds ord har for helliggjørelsen. Skuebrødet skulle stadig 
ligge fremme. Tilsvarende må Guds ord stadig være en ingrediens i den troendes 
liv. Men på samme måte som brødet må spises for at kroppen skal dra nytte av dets 
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næringsstoffer, må Guds ord ”spises”. Det må bli en del av livet. Først da kan det 
bidra til å helliggjøre. Profeten Jeremia sa om sitt forhold til Guds ord:

”Jeg fant Dine ord, og jeg åt dem. Dine ord ble til fryd og glede for mitt 
hjerte.” (Jer. 15, 16) 

 Overfor skuebrødsbordet stod den syvarmede lysestaken. Lyset fra de 
brennende oljelampene sørget for at Det hellige og skuebrødsbordet alltid var opp-
lyst. Lysestaken skapte lys i mørket, på samme måte som sannheten og Guds ord 
skaper ”lys i mørket” for et menneske som tidligere ikke har hatt kjennskap til Gud.

”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.” (Sal. 119, 105)

”Det folket som vandrer i mørke, får se et stort lys. Over dem som bor 
i dødsskyggens land, stråler lyset frem.” (Jes. 9, 2)

 Frelsesplanen blir fremstilt i varierende grad og på forskjellig måte i Bi-
belens ulike bøker, men felles for alle skriftene er at de på ett eller annet vis vitner 
om Frelseren. Guds ord er Hans vitnesbyrd om at Jesus, Hans enbårne Sønn, er 
menneskehetens Stedfortreder og Forløser. Om seg selv sa Jesus:

”Jeg er verdens lys!” (Joh. 8, 20)

 Jesu liv og lære åpenbarte sannheten for menneskene. Mørket måtte 
dermed vike for lyset. De som tok imot Ham, fikk kunnskaper om frelsen og om 
Gud (jf. Kap. 3). På tilsvarende måte ønsker Gud at alle som tar imot Jesus som 
sin personlige frelser og blir ”født på nytt”, skal være ”lys” for resten av verden. Da 
Jesus ba om at de troende måtte bli helliget ved sannheten (se over), sa Han også:

”Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt dem 
til verden. For deres skyld helliger Jeg Meg, for at også de skal være 
helliget i sannheten.” (Joh. 17, 18-19)

 Ved en annen anledning kalte Han sine tilhengere for ”verdens lys” (Matt. 
5, 14). Men for at noe slikt skal være mulig, måtte personen bli ”født på nytt” – av 
vann og av ånd. Det er særlig den siste delen – å være født av ånd – som her har 
betydning, ettersom det kun er dette som kan forandre karakteren (jf. Kap. 17). 
Når et menneske blir ”født av Ånd”, vil det bære ”Åndens frukt” (Gal. 5, 16-25). 

”Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. Og dere 
skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.” 

             (Joh. 8, 31-32)
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Denne frukten er det som vitner om Gud og Hans prinsipper, og som dermed gjør 
personen til ”verdens lys”. Paulus refererer til det samme bildet når han skriver til 
de troende i Efesos:

”Bli derfor Guds etterfølgere, som Hans kjære barn. Og vandre i kjær-
lighet... For dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Van-
dre som lysets barn, - for Åndens  frukt består i all godhet, rettferdighet 
og sannhet...” (Ef. 5, 1. 8)

 På tilsvarede måte fremstiller Paulus de kristne i Korint som et brev fra 
Gud til verden:

”Det er tydelig at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke 
skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintav-
ler, men på hjertets kjødtavler.” (2. Kor. 3, 3)

 
 Det er den forandring som Guds Ånd skaper i menneskets indre, som 
gjør det til ”lys i Herren”. Dette vises også tydelig gjennom symbolikken fra den 
jordiske helligdommen. Hver morgen og kveld skulle prestene stelle lampene i Det 
hellige, slik at de alltid kunne lyse (jf. Kap. 12). Dette var oljelamper. Uten olje 
kunne de ikke brenne og gi lys. Denne oljen var et symbol på Den Hellige Ånd. 
Uten at mennesket får Guds Ånd i sitt indre (jf. Esek. 36, 27), kan det altså ikke 
være ”verdens lys”. Det er ”Åndens frukt” som vitner om sannheten, Gud og Hans 
prinsipper – slik lyset fra oljelampene gjorde det mulig å se (skue) skuebrødene.

”Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst. ... Åndens 
frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, tro-
fasthet, saktmodighet, selvtukt...” (Gal. 5, 16. 22-23)

 Den siste gjenstanden i Det hellige var det gullbelagte røkelsesalteret. 
Hver morgen og kveld skulle de levittiske prestene brenne røkelse på alteret, slik 
at det ble ”et stadig røkoffer for Herrens åsyn” (2. Mos. 30, 8). Da Gud gav Moses 
instruksjonene om helligdommen, sa Han om røkelsesalteret:

”Alteret skal du sette foran forhenget som henger foran Vitnesbyrdets 
ark, foran nådestolen som er over Vitnesbyrdet, der Jeg skal åpenbare 
Meg for deg.” (2. Mos. 30, 6)

 Røkelsesalteret stod plassert foran forhenget til Det aller helligste. På den 
andre siden av teppet stod Paktkisten, hvor tavlene med De ti bud ble oppbevart. 
Over kisten lå gullokket, nådestolen. Det var over denne Guds herlighet viste seg 
når Han møtte dem i helligdommen. Gud bodde ikke fysisk i den jordiske hellig-
dommen. Hans trone var stadig i himmelen (jf. Kap. 11 og 1. Kong. 8, 27-30). Men 
den jordiske helligdommen var laget etter mønster av den himmelske helligdom, 
og nådestolen var et bilde på Guds trone. Dens plassering over De ti bud viste 
hvordan Guds herredømme – Hans trone – hviler på disse prinsippene (jf. Kap. 4):

Selve helliggjørelsesprosessen



Å være rettferdig og gjøre rettferdig

126

”Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll.” (Sal. 97, 2)

 Når røkelsen ble brent på gullalteret i Det hellige, steg den opp fremfor 
det som skulle symbolisere Guds trone i Det aller helligste. Brenningen av røkelsen 
var en symbolsk fremstilling av bønn til Gud. I en av sine salmer skrev kong David:

”Herre, jeg roper til Deg. Skynd Deg til meg! Legg øret til min røst, når 
jeg roper til Deg. La min bønn føres frem som røkelse for Ditt åsyn, 
mine løftede hender som et kveldsoffer.” (Sal. 141, 1-2)

 Ypperstepresten skulle brenne den velduftende røkelsen på alteret hver 
morgen og kveld, slik at det ble ”et stadig røkoffer for Herrens åsyn i alle slekter” 
(2. Mos. 30, 8). Ypperste¬prestens handling skulle som tidligere nevnt symbolisere 
bestemte deler av Guds frelsesplan. Vi skal komme tilbake til dette senere (jf. Kap. 
32 og Kap. 33). Men som illustrasjon på veien til frelse, var røkelsen et symbol på 
bønn. Dette bildet finner vi også tydelig beskrevet i Åpenbaringsboken. Her fortel-
ler Johannes om hva han fikk se i den himmelske helligdom:
 

”...En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom da og stilte 
seg ved alteret [røkelsesalteret av gull]. Og det ble gitt ham mye røkelse, 
for at han skulle legge den sammen med alle de helliges bønner på gull-
alteret som var foran tronen [Guds trone]. Og røyken av røkelsen, sam-
men med de helliges bønner, steg opp foran Gud fra engelens hånd...” 
(Åp. 8, 3-5. Se også Åp. 5, 8)

 Bønn er en viktig ingrediens i den troendes liv og i helliggjørelsesproses-
sen. Både Jesus og forfattere av ulike bøker i Bibelen understreket betydningen av 
stadig å be til Gud (jf. ”et stadig røkoffer”). ”Be ustanselig,” skriver Paulus (1. Tess. 
5, 17). Bønn til Gud handler både om kommunikasjon og samvær. Bønn i seg selv, 
som isolert handling, kan bidra til verken frelse eller helliggjørelse (jf. Matt. 6, 5; 
23, 14; Luk. 18, 11-14). Men bønnen åpner opp for kommunikasjon og samvær 
med Gud, og det er samværet med Gud som helliger. Ikke lenge før Han ble kors-
festet, sa Jesus til noen av sine disipler:

”Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, 
men kjødet er skrøpelig.” (Matt. 26, 41)

 Gjennom bønn kan den troende overgi sine synder til Gud, slik at han 
kan få tilgivelse. Gjennom bønn kan han også be om styrke fra Gud til ikke å begå 

”Gled dere i håpet, vær tålmodige i trengselen og vær fast 
utholdende i bønnen!” 
               (Rom. 12, 12)
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nye synder. Den menneskelige natur (”kjødet”) er ”skrøpelig” og i seg selv ikke i 
stand til å stå imot fristelser (jf. Rom. 7, 18-19; 8, 7-8). Men bønn åpner opp for at 
mennesket kan få hjelp, uansett hvor vanskelig en situasjon måtte være.

”Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere 
vil, og det skal bli gjort for dere. I dette blir Min Far herliggjort, at dere 
bærer mye frukt...” (Joh. 15, 7-8)

”Og dette er den frimodighet vi har overfor Ham, at om vi ber om noe 
etter Hans vilje, så hører Han på oss. Og hvis vi vet at Han hører på oss, 
uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi 
har bedt til Ham.” (1. Joh. 5, 14-15)

”Når vi da har en så stor Yppersteprest, som er gått gjennom himlene, 
Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke 
en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpelig-
heter, men en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, men uten synd. 
La oss derfor komme frem til nådens trone med frimodighet for at vi 
kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.” (Hebr. 
4, 14-16)

 I den jordiske helligdommen ble røkelsesalteret adskilt fra Paktens Ark av 
et tykt forheng som delte helligdommen i to rom (Det hellige og Det aller hellig-
ste). Det eneste unntaket hvor røkelse ble brent direkte foran Paktens Ark, var på 
den religiøse høytidsdagen som ble kalt Den store forsoningsdagen (jf. Kap. 35, 
Kap. 36 og 3. Mos. 16, 12-13). Men selv om røkelsesalteret stod på utsiden av for-
henget, steg likevel røkelsen opp fremfor Guds åsyn (jf. 2. Mos. 30, 6. 8). Slik er det 
også med våre bønner. Jesus er vår Mellommann (jf. Kap. 14), og vi sender opp våre 
bønner til Gud i Hans navn. 

”For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, 
mennesket Jesus Kristus...” (1. Tim. 2, 5)

”Hva som helst dere ber Faderen om i Mitt navn, det skal Han gi dere. 
Hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn. Be, og dere skal få, så 
gleden deres kan være fullkommen.” (Joh. 16, 23)

 Bønn gir ikke bare mennesket en mulighet til å legge frem sine behov for 
Gud. Det vil også gi en indre fred og glede som ingen andre kilder i verden kan gi 
(jf. Joh. 14, 27).
 Det hellige rommet i den jordiske helligdommen illustrerte den troendes 
daglige forbindelse med Gud. Helliggjørelsen – forandringen av karakteren – skjer 
gjennom bønn, bibelstudie og Den Hellige Ånds arbeid i menneskets indre. Hellig-
gjørelsen er en prosess som skjer over tid, og som ikke må stanse opp. Det endelige 
målet for prosessen, er Guds lov skrevet i hjertet. 
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”Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter.” (Jer. 
31, 33)

”Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal 
ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi 
dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine 
lover...” (Esek. 36, 26-27)

 I Det aller helligste i den jordiske helligdommen lå tavlene med Guds ti 
bud. I den virkelige frelsesplanen skulle loven skrives på menneskenes hjerter, ikke 
på tavler av stein. Når dette skjer, er Guds bilde blitt gjenopprettet i mennesket.

”Derfor, brødre, har vi frimodighet til gå inn i helligdommen 
ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som Han har innviet 
for oss gjennom forhenget, det vil si Hans kjød. Og siden vi har 
en Yppersteprest over Guds hus, så la oss komme nær med et 
sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre 
hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond sam-
vittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. La 
oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han 
som gav løftet, er trofast.” 
               (Hebr. 10, 19-23)


