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Kap. 35 – Den store forsoningsdagen

”Da disse ting var blitt forberedt på denne måten, gikk prestene alltid 
inn i det fremste rommet av tabernaklet og utførte tjenesten. Men inn i 
det andre rommet gikk ypperstepresten alene, én gang i året. Han gikk 
ikke uten blod, som han ofret for seg selv og for folkets synder...” (Hebr. 
9, 6-7)

 Slik oppsummerer forfatteren av Hebreerbrevet den prestetjenesten 
som foregikk i den jordiske helligdommen. Daglig (”alltid”) utførte den levittiske 
ypperstepresten og hans sønner tjeneste i Det hellige (”det fremste rommet”). De 
stelte lampene og brant røkelse, og de passet på at skuebrødet stadig lå fremme (jf. 
Kap. 12). I tillegg fungerte de daglig som mellommenn mellom angrende syndere, 
som kom med sine syndofre, og Gud. Idet synderen la sine hender på offerdyrets 
hode, ble hans synd og skyld symbolsk overført til lammet. Han måtte så selv ta 
livet av lammet. Presten ville deretter stenke noe av blodet på brennofferalteret og 
helle ut resten ved foten av alteret. Etter dette ble den angrende synderen erklært 
å være rettferdig. Hans synd – og skyld – var altså blitt overført fra ham selv (den 
skyldige) via offerlammet (den uskyldige stedfortrederen) til helligdommen.
 Èn gang i året ville presten gå videre inn i helligdommen, forbi det for-
henget som skilte Det hellige (”det fremste rommet”) fra Det aller helligste (”det 
andre rommet”). Det skjedde på den store forsoningsdagen. Da Gud gav Moses 
instruksjoner om de årlige høytidene, hadde Han sagt:

”Si til din bror Aron [som var den første som gjorde tjeneste som yp-
persteprest, jf. Kap. 12] at han ikke når som helst kan komme inn i 
helligdommen innenfor forhenget, foran nådestolen som er oppå ark-
en, så han ikke skal dø. For jeg vil vise Meg i skyen over nådestolen.” 
(3. Mos. 16, 2)

 Det var knyttet stort alvor til den jordiske helligdomstjenesten, nettopp 
fordi den skulle illustrere de ulike fasene av Guds frelsesplan. Den eneste dagen 
den levittiske ypperstepresten skulle gå inn i Det aller helligste, var på den tiende 
dagen i den syvende måneden (3. Mos. 16, 29). Han skulle da først bade og ta på 
seg spesielle klær – ”den hellige underkjortelen av lin og de korte benklærne av 
lin inntil kroppen... et belte av lin, og ... mitraen av lin” (3. Mos. 16, 4). Når han 
gikk inn i helligdommen, skulle han også ha på seg domsbrystduken (jf. Kap. 12). 
Denne hadde en plate med tolv edelsteiner, der navnet på Israels tolv stammer var 
inngravert. Når han utførte prestetjeneste, skulle han bære navnene deres over sitt 
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hjerte ”som en stadig påminnelse for Herrens åsyn” (2. Mos. 28, 29). Også urim og 
tummim skulle ligge i domsbrystplaten (jf. Kap. 12). Slik skulle ypperstepresten 
”alltid bære Israels barns dom for Herrens åsyn” (2. Mos. 28, 30). På den store for-
soningsdagen stod nettopp ordet ”dom” sentralt.
 Grunnen til at denne spesielle høytidsdagen ble kalt for den store forson-
ingsdagen, var at ypperstepresten da skulle ”gjøre soning for helligdommen” på 
grunn av de synder som israelittene hadde begått (3. Mos. 16, 16). Gjennom de sta-
dige syndofrene var helligdommen blitt ”uren” ettersom synden, via offerdyrenes 
blod, var blitt overført til den. På den store forsoningsdagen var tiden kommet for 
å rense helligdommen.

”Presten som er salvet og innviet til å gjøre tjeneste som prest i sin fars 
sted, skal gjøre soning og ta på seg linklærne, de hellige klærne. Så skal 
han gjøre soning for Det aller helligste og for Åpenbaringsteltet, og han 
skal gjøre soning for alteret, og for prestene og for hele folket skal han 
gjøre soning. Dette skal være en evig lov for dere, slik at det blir gjort 
soning for Israels barn, for alle deres synder, én gang i året.” (3. Mos. 
16, 32-34)

 Dette var en svært betydningsfull begivenhet. Selv om den angrende 
synderen var blitt erklært rettferdig (tilgitt) gjennom sitt syndoffer og prestens 
midlertjeneste, var denne dagen vel så viktig for at han virkelig skulle bli rettferdig-
gjort. Denne dagen skulle nemlig synden fjernes for godt. Både for israelittene og 
for de fremmede som hadde sluttet seg til dem, skulle derfor denne dagen være en 
ekstra sabbatsdag (jf. Kap. 12). De måtte avstå fra sine daglige gjøremål og ydmyke 
sine hjerter for Gud slik at de kunne få del i den endelige forsoningen som fant 
sted.

”...Da skal dere ikke gjøre noe som helst arbeid, verken den innfødte 
eller den fremmede som bor blant dere. For på den dagen skal det 
gjøres soning for dere, så dere blir renset fra alle deres synder og dere 
kan være rene for Herrens åsyn. Det er en fullstendig sabbatshvile for 
dere, og dere skal ydmyke deres sjeler...” (3. Mos. 16, 29-31)

 De symbolske handlingene som foregikk på den store forsoningsdagen 
ville gjøre dem ”rene for Herrens åsyn”. Gud ville se på dem som virkelig angret 
sin synd, som om de aldri noen sinne hadde syndet. I Hans øyne var de rene. Men 
hvordan foregikk selve forsoningen? 
 I den jordiske helligdommen var det mennesker som utførte prestetjen-
este. Fordi de selv var syndere og avhengige av en frelser og forsoner, måtte de 
først utføre soning for seg selv og sitt hus. Etter at det var gjort, kunne de utføre 
de handlingene som skulle rense helligdommen og folket fra synd og skyld. Når 
forfatteren av Hebreerbrevet beskriver de levittiske prestenes rolle, skriver han:

”For enhver yppersteprest som er tatt ut blant mennesker, er innsatt 
for mennesker i de ting som gjelder forholdet til Gud, for at han skal 
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bære frem gaver og offer for synder. Han kan derfor ha medlidenhet 
med dem som er uvitende og farer vil, siden han også selv er underlagt 
skrøpelighet. På grunn av dette kreves det av ham at han må bære frem 
offer for sine egne synder, såvel som for folkets synder.” (Hebr. 5, 1-3)

 En yppersteprest som med anger og gru innså sine egne synder, kunne 
ha medlidenhet med det mennesket som brakte sitt syndoffer til helligdommen. 
Fordi de begge var ”underlagt skrøpelighet”, ville han kunne gjenkjenne seg både 
i tilbøyeligheten til å synde, i sorgen over synden og i gleden over å bli tilgitt. Selv 
om han fungerte som mellommann mellom Gud og folket, og selv om han bar 
spesielle klær som vitnet om at han var helliget til tjeneste for Herren, var han like-
vel bare et menneske. Dersom han syndet, måtte også han bære frem et syndoffer, 
trykke hendene mot dets hode og ta livet av det (jf. 3. Mos. 4, 3-12 og offeroversik-
ten i Kap. 12). 
 Som en fast regel for den store forsoningsdagen, måtte alltid ypperste-
presten først foreta en egen ofring for seg selv og sitt hus:

”Aron skal komme frem med oksen som skal være til syndoffer for ham 
selv, og han skal gjøre soning for seg selv og sitt hus. Han skal da slakte 
oksen som er til syndoffer for seg selv.” (3. Mos. 16, 11)

 Slik ville de levittiske prestene stadig bli minnet om at de selv bare var 
mennesker som også trengte en frelser. De var ikke skikket til å gjøre soning for 
folket. At syndofferet også omfattet deres ”hus”, ble en stadig påminnelse om dette 
til de barn og barnebarn som siden ville overta rollen som yppersteprest.
 En stor del av diskusjonen i Hebreerbrevet handler om likheter og for-
skjeller mellom det levittiske prestedømmet og Jesu prestedømme. Det står om 
Jesus at Han måtte bli ”gjort lik sine brødre i alle ting, for at Han kunne være en 
barmhjertig og trofast Yppersteprest i alt som angår forholdet til Gud, slik at Han 
kunne gjøre soning for folkets synder” (Hebr. 2, 17). Da Jesus ble menneske, ble 
også Han ”underlagt skrøpelighet”. Han har selv ”lidd og blitt fristet” (Hebr. 2, 18). 
Derfor kan Han ha medlidenhet med mennesker som sliter med fristelser og synd. 

”For vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med 
våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, 
men uten synd.” (Hebr. 4, 15)

 Den store forskjellen ligger i at Jesus selv aldri begikk noen synd. Nett-
opp av denne grunn kan Han ”gjøre soning for folkets synder” (Hebr. 2, 17). Det 
levittiske prestedømmet var ufullkomment, mens Jesu prestetjeneste representerer 
den rette og fullkomne ordningen (jf. Kap. 14). Hebreerbrevets forfatter skriver om 
Ham:

”For en slik Yppersteprest var skikket for oss, en som er hellig, uskyl-
dig, ubesmittet, skilt fra syndere og som er blitt opphøyet over himle-
ne. Han trenger ikke bære frem offer daglig, slik som de andre ypper-
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steprestene, først for sine egne synder og så for folkets. For dette gjorde 
Han én gang for alle, da Han ofret seg selv. For loven innsetter men-
nesker med skrøpelighet til yppersteprester. Men edens ord, det som 
kom etter loven, innsetter Sønnen, Han som er blitt fullendt til evig 
tid.” (Hebr. 7, 26-28)

 Seremoniloven som ble gitt ved Sinai-fjellet innsatte ”mennesker med 
skrøpelighet” som yppersteprester. Flere århundrer senere forkynte kong David 
Guds ord om Messias:

”Herren har sverget og skal ikke angre: ”Du er prest til evig tid etter 
Melkisedeks ordning.”” (Sal. 110, 4)

 Når forfatteren av Hebreerbrevet skal forklare forskjellen på de to preste-
dømmene, henviser han blant annet til denne eden for å vise at Jesus ble innsatt 
som Yppersteprest etter Guds  løfte, mens de levittiske prestene ble innsatt uten en 
slik ed (jf. Hebr. 7, 20-21). Det er denne eden han refererer til i v. 28, når han sier 
at ”edens ord, det som kom etter loven, innsetter Sønnen, Han  som er blitt fullendt 
til evig tid”. 
 Etter at den levittiske ypperstepresten hadde båret frem et syndoffer (en 
okse) for seg selv og sitt hus, skulle han fylle en ildpanne med glødende kull fra 
røkelsesalteret. Så skulle han gå inn i Det aller helligste:

”...Med hendene fulle av velduftende, finknust røkelse skal han føre det 
innenfor forhenget. Han skal legge røkelsen på ilden [i ildpannen] for 
Herrens åsyn, så skyen av røkelsen skjuler nådestolen som står oppå 
vitnesbyrdet, for at han ikke skal dø.” (3. Mos. 16, 12-13)

 Etter at skyen av røkelsen hadde skjult nådestolen, som var et bilde på 
Guds trone (jf. Kap. 11 og 3. Mos. 16, 2), skulle ypperstepresten sprinkle blodet 
fra sitt eget syndoffer på nådestolen. Deretter skulle han slakte en geitebukk, som 
skulle være folkets syndoffer. Denne bukken var blitt plukket ut fra to geitebukker 
ved loddtrekning.

”Han [ypperstepresten] skal ta de to geitebukkene og stille dem frem 
for Herrens åsyn ved døren til Åpenbaringsteltet. Så skal Aron kaste 
lodd om geitebukkene, det ene loddet for Herren, og det andre loddet 
for syndebukken [hebr. asasel]. Aron skal komme frem med bukken 
som Herrens lodd falt på, og ofre den som et syndoffer.” (3. Mos. 16, 
7-9)

 Denne bukken, som Gud utvalgte til syndoffer, var en representant for 
Herren. Den symboliserte Frelseren som skulle komme. I folkets sted skulle denne 
bukken miste livet, og dens blod skulle brukes til å gjøre soning for helligdommen. 

”Så skal han [ypperstepresten] slakte bukken til syndofferet for folket, 
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føre blodet av det innenfor forhenget og gjøre med blodet av den på 
samme måte som han gjorde med blodet av oksen. Han skal stenke 
det på nådestolen og foran nådestolen. Slik skal han gjøre soning for 
helligdommen, på grunn av Israels barns urenhet, og på grunn av deres 
overtredelser og alle deres synder. Og slik skal han gjøre for Åpenbar-
ingsteltet som står hos dem, midt i deres urenhet.” (3. Mos. 16, 15-16)

 Til forskjell fra blodet til de daglige offerdyrene, skulle blodet til dette 
syndofferet føres inn i Det aller helligste. Her skulle det sprinkles på nådestolen. 
Dermed ble det gjort soning for det angrende folket, og helligdommen ble renset. 
Men ennå var det ett trinn igjen av prosessen. Nå skulle den andre bukken bringes 
frem, den som ble trukket ut som ”syndebukk”:

”Men den bukken loddet falt på for å være syndebukk, skal stilles lev-
ende frem for Herrens åsyn. Det skal gjøres soning ved den, og så skal 
den sendes ut i ørkenen som syndebukk.” (3. Mos. 16, 10)

 Begrepet ”syndebukk” illustrerer den funksjonen denne bukken skulle 
ha. Det hebraiske ordet som forteller hva den ble trukket ut til å være, er asasel, 
som betyr ”å sende bort” eller ”å ta fullstendig bort”. Dette ordet gir en mye bedre 
beskrivelse av hva denne bukken faktisk skulle illustrere. ”Asasel-bukken” skulle 
være et bilde på den endelige og fullstendige utslettelse av synd. Den skulle ta 
synden fullstendig bort fra helligdommen og fra israelittenes leir. Dette skjedde 
gjennom en symbolsk handling der synden først ble overført fra helligdommen til 
”syndebukken”, som så ble sendt ut i ørkenen:

”Når han [ypperstepresten] har fullført soningen for helligdommen, 
Åpenbaringsteltet og alteret, skal han komme frem med den levende 
bukken. Aron skal trykke begge hendene sine mot hodet til den leven-
de bukken. Over den skal han bekjenne alle Israels barns misgjerninger 
og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på 
hodet til bukken, og så skal han sende den ut i ørkenen med en mann 
som står klar. Alle misgjerningene deres skal bukken bære på seg selv 
til et avsondret land. Og han skal slippe bukken løs i ørkenen.” (3. Mos. 
16, 20-22)

 Etter dette skulle ypperstepresten ta av seg de hellige klærne. Han hadde 
fullført den store forsoningen. Alle synder som var blitt overført til helligdommen, 
var blitt fjernet. Helligdommen var blitt renset, og folket var blitt renset.
 Det store alvoret som var knyttet til forsoningsdagen, kom blant annet til 
uttrykk ved at presten kunne miste livet dersom han ikke overholdt de forskriftene 
Gud hadde gitt (jf. 3. Mos. 16, 2. 13). Dagen var ikke mindre alvorlig for resten av 
folket. Dersom de ikke ydmyket seg, angret sin synd og avstod fra sitt daglige virke, 
ville de ikke få del i den forsoningen som fant sted. De ville selv bære sin synd og 
følgelig fortsatt være skyldige i den.
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”...Den dagen skal dere ha en hellig samling. Dere skal ydmyke deres 
sjeler og komme frem med matoffer til Herren. Dere skal ikke gjøre 
noe arbeid på den dagen, for det er forsoningsdagen, dagen det skal 
gjøres soning for dere for Herren deres Guds åsyn. For hver den som 
ikke ydmyker seg på denne dagen, skal utryddes av sitt folk. Og hver 
den som gjør noe arbeid på denne dagen, han skal Jeg føre i fortapelse 
fra sitt folk.” (3.Mos. 23, 27-30)

 Dette understreker betydningen til den delen av frelsesplanen som den 
store forsoningsdagen var ment å illustrere. Det handlet om dom – enten til fri-
finnelse (uskyldig; dikaioo) eller til fortapelse (skyldig). 

Synden overføres fra synderen til 
offerdyret ved håndspåleggelse

Synden overføres fra offerdyret til 
helligdommen via dyrets blod

Synden overføres fra helligdommen 
til syndebukken ved håndspåleggelse

Helligdommen 
= 

renset

Folket 
= 

renset
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