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Kap. 36 – Helligdommen renses

 Hele den levittiske prestetjenesten var en illustrasjon av de ulike han-
dlinger Jesus ville utføre for å fullføre frelsesplanen. Forgården rundt helligdom-
men illustrerte den første fasen, som Jesus utførte her på jorden, nemlig Hans 
stedfortredende død. Den andre fasen ble illustrert i det fremste rommet av hellig-
dommen (Det hellige). Prestenes daglige tjeneste her var et bilde på den tjenesten 
Jesus skulle gjøre som menneskenes Mellommann og Forbeder etter sin himmel-
fart (jf. Kap. 33). Den tredje og siste fasen av frelsesplanen ble illustrert gjennom 
den store forsoningsdagen og tjenesten i Det aller helligste (jf. Kap. 35).
 Symbolikken i den jordiske helligdomstjenesten vitnet om at Jesus én 
gang ville gå inn i det innerste rommet av himmelens helligdom for å fullføre for-
soningen og frelsesverket. I likhet med de andre begivenhetene i Guds frelsesplan 
(jf. Kap. 10), hadde Gud også bestemt en tid for når dette skulle finne sted.
 I Kap. 22 så vi hvordan Gud lot Daniel få kjennskap til tiden for Messias’ 
komme. Fra kunngjøringen om å gjenreise Jerusalem gikk ut i år 457 f.Kr., skulle 
det gå 483 år før Messias stod frem. I 3 ½ år skulle Han virke offentlig før Han ble 
drept (jf. Kap. 24). Etter dette ville det være 3 ½ år igjen av den nådetid på tilsam-
men 490 år (”70 uker”) som var bestemt for jødene og Jerusalem (jf. Kap. 22 og 
Dan. 9, 24-25). 
 De ”70 ukene” var ifølge Gabriel avskåret (hebr. chathak) fra en større 
tidsperiode på ”2300 dager”, som Daniel hadde fått kjennskap til i et tidligere syn 
(Dan. 8). I dette synet, som fant sted noen år tidligere, fikk Daniel vite at nye ver-
densriker skulle oppstå (jf. Kap. 22). Mot slutten av synet fikk han vite at det skulle 
gå ”2300 kvelder og morgener” – eller 2300 år (jf. Kap. 22) – før helligdommen 
skulle ”bli rettferdiggjort” (Dan. 8, 14). Foreløpig fikk ikke Daniel vite når den 
lange peroden på 2300 år skulle starte. Det eneste han ble fortalt, var at tidsperio-
den omhandlet fremtiden (jf. Dan. 8, 26). Først da Gabriel noen år senere kom 
tilbake, fikk Daniel vite at startpunktet for den lange perioden var det året som 
kunngjøringen om å gjenreise Jerusalem ble utsendt, nemlig år 457 f.Kr. (Dan. 9, 
21. 25). 
 Om den lange tidsperioden står det:

”Han sa til meg: ”I 2300 kvelder og morgener. Da skal helligdommen 
igjen bli rettferdiggjort.””  (Dan. 8, 14)

 Det hebraiske ordet som her er oversatt med ”bli rettferdiggjort”, er ordet 
tsadaq, som betyr ”å rense”; ”å være eller gjøre rett”; ”å være eller gjøre rettferdig”; 
”å erklære rettferdig”. I enkelte moderne bibeloversettelser har man valgt å over-
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sette Dan. 8, 14 med at helligdommen skal ”bli satt i rette stand”. Noen har valgt å 
trekke det enda lenger og sier at det handler om dens restaurering. Disse overset-
telsene kan imidlertid ikke forsvares ut ifra grunnteksten. I Septuaginta, som er 
en gresk oversettelse av Det gamle testamentet fra det tredje eller andre århundre 
f.Kr., er tsadaq oversatt som å ”bli renset”. En slik oversettelse er trolig den mest 
korrekte. Bruken av ordet tsadaq kan imidlertid minne om det greske dikaioo (å 
rettferdiggjøre) (jf. Kap. 4). Det blir derfor heller ikke uriktig å oversette teksten 
med at helligdommen skal ”bli rettferdiggjort”. I praksis vil det innebære at hellig-
dommen erklæres eller gjengis som rettferdig – på liknende måte som når et men-
neske blir erklært rettferdig når det tilgis sin synd. 
 Enten man velger å oversette tsadaq som å ”bli renset” eller man velger å 
oversette det med å ”bli rettferdiggjort”, så handler Dan. 8, 14 om at den synd som 
er blitt overført til helligdommen og dermed har gjort den ”uren”, én gang skal bli 
fjernet. Når det skjer, vil helligdommen bli renset (ren) eller rettferdiggjort (erklært 
å være rettferdig, dvs. uten urettferdighet eller synd) – slik den ble på den store 
forsoningsdagen (jf. Kap. 35). 
 Et sentralt spørsmål her er hvilken helligdom det er snakk om: Den jord-
iske eller den himmelske? Ifølge forskriftene som Gud gav israelittene ved Sinai-
fjellet, skulle den jordiske helligdommen renses én gang hvert år, på den tiende 
dagen i den syvende måneden (jf. Kap. 35). Det var en hendelse som skulle gjentas 
med omlag 360 dagers mellomrom, aldri 2300. På den tid da Daniel fikk dette 
synet, lå dessuten helligdommen i Jerusalem i ruiner. Tempelet ble riktignok gjen-
reist, men i år 70 e.Kr. ble det ødelagt av romerne (jf. Kap. 27). Siden har det ikke 
vært noen jordisk helligdom etter modell av helligdommen i himmelen. Ettersom 
tidsprofetien på 2300 år ender flere århundrer etter år 70 e.Kr., kan det derfor 
ikke være snakk om den jordiske helligdommen. Det var derimot den himmel-
ske helligdommen som skulle renses. Det Daniel altså fikk åpenbart, var tiden da 
frelsesplanens siste fase skulle begynne.
 Den himmelske helligdom skulle ifølge profetien renses 2300 år etter at 
kunngjøringen om å gjenreise Jerusalem gikk ut høsten 457 f.Kr., eller 1810 år 
etter at de 490 år (”70 ukene”) var  over (år 34 e.Kr., jf. Kap. 26). Tidspunktet for 
når frelsesplanens siste fase skulle begynne, blir dermed høsten 1844. Israelittenes 
store forsoningsdag viser oss hva som da skulle finne sted.
 På den årlige store forsoningsdagen hadde den levittiske prestetjenesten 
involvert følgende (jf. Kap. 35):

• Iføring av spesielle klær av lin
• Ofring av en okse som syndoffer for seg selv og sitt hus, sprinkling av 
   blod på nådestolen
• Inntreden i Det aller helligste
• Innføring av røkelsen til Det aller helligste
• Ofring av en geitebukk som syndoffer for folket, sprinkling av blod på 
   og foran nådestolen
• Overføring av synd fra helligdommen til syndebukken
• Utsendelse av syndebukken til ødemarken
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 Ofringen av syndofferet (oksen) som den levittiske ypperstepresten måtte 
utføre for seg selv og sitt hus, var betinget i hans eget behov for frelse (jf. Kap. 35). 
Denne handlingen var derfor ingen illustrasjon på hva Jesus senere skulle gjøre 
som menneskenes yppersteprest. De øvrige handlingene var derimot symbolske 
forbilder. 
 I likhet med den levittiske ypperstepresten, skulle Jesus i 1844 gå fra Det 
hellige til Det aller helligste i den himmelske helligdom. De levittiske ypperste-
prestene hadde tatt med seg blodet av geitebukken (syndofferet) og sprinklet det 
på nådestolen. Dette var ikke en indikasjon på at Jesus nok en gang skulle lide og 
dø for menneskeheten, men viste til at Han med sitt eget blod fortsatt ville tale 
synderens sak ved Faderens trone. Hebreerbrevets forfatter skriver om dette:

”For Kristus gikk ikke inn i en helligdom 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, ikke slik at Han skulle ofre 
seg selv flere ganger, slik ypperstepresten går inn i Det aller helligste 
hvert år med en annens blod. Da måtte Han ha lidt mange ganger siden 
verdens grunnleggelse. Men nå, én gang ved tidenes slutt, er Han åpen-
bart for å ta bort synden ved å gi seg selv som offer. Og slik som det er 
bestemt for et menneske én gang å dø og deretter dom, slik ble Kristus 
ofret én gang for å bære manges synder...” (Hebr. 9, 24-28)

 Den jordiske helligdomstjenesten var en symbolsk tjeneste som stadig ble 
gjentatt. Men det lå ingen symbolikk i selve gjentakelsen. Jesus trengte ikke ofre 
seg selv flere ganger. Hans stedfortredende død fullbrakte den forsonende delen av 
frelsesplanen (jf. Kap. 10). På den fastsatte tid, mot slutten av de ”70 ukene” – eller 
”én gang ved tidenes slutt”, som det står i Hebreerbrevet –, ble Frelseren ”åpenbart 
[gr. phaneroo, jf. Kap. 34] for å ta bort synden”. Han som tidligere var blitt fremstilt 
gjennom bilder og symboler, ble da gjort synlig og kjent, slik Gud hadde bestemt 
før vår verden ble til (jf. Kap. 6). 
 Selv om Jesus i 1844 innledet en ny fase i frelsesplanen, ville Han fortsatt 
være menneskenes Mellommann og Forbeder. Ofringen av geitebukken på den 
store forsoningsdagen hadde vært et symbol på dette. Geitebukkens blod var like 
mye et symbol på Jesu blod som de andre offerdyrenes blod hadde vært. Forskjel-
len lå i at forsoningen ikke lenger foregikk i Det hellige, men i Det aller helligste av 
himmelens helligdom.
 Nådestolen i den jordiske helligdommen hadde vært et symbol på Guds 
trone, og når ypperstepresten gikk inn i Det aller helligste, skulle han ta med seg 
røkelsen. Da Johannes fikk se inn i Det hellige av himmelens helligdom, så han 
hvordan røkelsen steg opp foran Guds trone som et symbol på ”de helliges bønner” 
(Åp. 8, 3). De som i tro fulgte Jesus inn i Det hellige etter Hans himmelfart, fikk 
nyte godt av Hans tjeneste som Mellommann og Forbeder (jf. Kap. 33). Tilsvarende 
har det siden 1844 vært i Det aller helligste av himmelens helligdom at de troende 
finner sin Frelser. Det er dit de må rette sine bønner for at de skal nå frem til Fader-
ens trone – på samme måte som røkelsen ble båret inn i Det aller helligste på den 
årlige store forsoningsdagen.
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 I den siste fasen av frelsesplanen utfører altså Jesus fortsatt en liknende 
prestetjeneste som Han utførte i Det hellige, men i tillegg innebærer Hans tjeneste 
nå noe mer. Han skal ”rense”, eller ”rettferdiggjøre” helligdommen. Dette innebær-
er at Han skal fjerne den synden som mennesker har overgitt til Ham, én gang for 
alle.
 To år før synet om de 2300 årene, hadde Daniel et annet syn. Også her fikk 
han se ulike verdensriker oppstå helt frem til en spesiell begivenhet skulle finne 
sted i himmelen. Han forteller:

”Jeg så på dette helt til det ble satt troner frem, og Den gamle av dager 
satte seg. Hans klær var hvite som snø, håret på Hans hode var som 
ren ull. Hans trone var som flammene av ild... En strøm av ild flom-
met frem og kom ut foran Ham. Tusen ganger tusen gjorde tjeneste for 
Ham. Ti tusen ganger ti tusen stod fremfor Ham. Retten ble satt, og 
bøker ble åpnet.” (Dan. 7, 9-10)

 I likhet med Stefanus og Johannes, fikk også Daniel se inn i himmelen. 
Men i motsetning til de to andre, var det ingen samtidig begivenhet han fikk se. 
Daniel fikk se hvordan ulike verdensriker og makter skulle oppstå flere århundrer 
fremover i tid (jf. Dan. 7, 2-8. 17). Først etter disse fikk han se at ”retten ble satt, og 
bøker ble åpnet” (Dan. 7, 10). Det var altså en begivenhet som ennå lå langt frem i 
tid. 
 Det som er interessant, er at Daniel her får se innledningen til en doms-
scene: ”retten skal bli satt” (v. 26). I anledning det samme synet forteller han at det 
her blir ”avsagt dom for den høyestes hellige” (Dan. 7, 22). Det er med andre ord en 
domshandling som vil finne sted i himmelen, og de som blir dømt, er ”den høyestes 
hellige”, altså Guds folk (jf. Kap. 16).
 Det var nettopp en slik domshandling som fant sted på den store forson-
ingsdagen i den jordiske helligdomtjenesten. Mens den levittiske ypperstepresten 
utførte sine handlinger, fant det samtidig sted en dom av menigheten. Hvert eneste 
individ ble dømt den dagen. Det var derfor en svært alvorlig dag, noe som kommer 
til uttrykk gjennom forskriftene om hvordan den skulle overholdes:

”...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)

 Det skulle felles en dom: Var personen skyldig eller var han rettferdig? 
Selve skylden kom som en konsekvens av den synd som var begått (jf. Kap. 1). I 
utgangspunktet var de alle skyldige, på samme måte som alle israelittene som var 
blitt bitt av giftslanger, var døende (jf. Kap. 21). Men et uskyldig offerdyr hadde 
båret deres skyld og lidd døden i deres sted. Dermed var rettferdighetens prinsipp 
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blitt oppfylt. Dersom denne handling var blitt utført i tro, slik israelittene hadde 
sett på kobberslangen, ville de angrende synderne i dommen bli erklært å være 
rettferdige. Hans synd ville så legges på ”syndebukken”, som deretter ville ta den 
med seg ut av leiren. Selv om noen lette etter dem, ville hans synder aldri mer bli 
funnet. Han var rettferdiggjort (dikaioo). Gud så på ham som om han aldri hadde 
begått en synd.
 Men var det slik at alle som brakte sine syndofre til helligdommen, virke-
lig angret sin synd og avstod fra den? Hadde de virkelig overgitt den – og seg selv – 
til Gud? Et slikt spørsmål kunne være umulig for andre mennesker å avgjøre, men 
Gud ransaket hvert hjerte (jf. 1. Krø. 18, 9). Det fantes mange andre grunner til å 
ofre, slik som sosialt press eller ønske om å veie opp for sine ugjerninger gjennom 
rituelle handlinger. Men den holdning som ble vist på den store forsoningsdagen, 
avslørte hva som bodde i deres indre. Dersom de ikke ville ydmyke seg, ransake seg 
selv og oppriktig angre sin synd, kunne ikke Gud slette den ut. De ville i stedet sta-
dig være skyldige for den synd de hadde begått. Derfor ville de ”føre[s] i fortapelse 
fra sitt folk”. Dette var ikke en straff fordi de ikke ville avstå fra et bestemt arbeid 
eller helligholde en bestemt høytid, men en advarsel om den ekte dommens alvor.
 Det var de som tilhørte menigheten, som ble dømt på den store forson-
ingsdagen. Andre folkeslag, som hadde avvist Gud til fordel for sine egne guder, 
var ikke med i denne dommen. Det var kun de som bekjente seg til å være en del 
av Guds folk, som ble dømt. Dette gjaldt både etniske jøder og andre som hadde 
sluttet seg til dem (jf. 3. Mos. 16, 29). Nå skulle deres liv og bekjennelse granskes. 
Var de oppriktige, eller var deres ord og handlinger bare en formsak? (jf. Kap. 17). 
 En tilsvarende dom av Guds folk startet i 1844 da Jesus gikk inn i Det 
aller helligste av himmelens helligdom. I denne dommen vil alle mennesker som 
én gang har takket ja til Guds frelsestilbud, bli vurdert og dømt. Tanken på en slik 
granskende dom kan på mange måter virke skremmende, for den vil avsløre alle 
skjulte synder og alt som har vært hykleri. Men for de mennesker som sett Guds 
Lam, og som virkelig har tatt imot Ham som sin personlige Frelser, vil den dom-
men som finner sted i himmelen, være en glede. Det er nå de endelig vil bli erklært 
å være rettferdige (dikaioo). 

”For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for 
at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For 
Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at 
verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham blir ikke dømt. 
Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på 
Guds enbårne Sønns navn. 

“Hadde vi glemt vår Guds navn, eller rakt våre hender ut mot en 
fremmed gud, ville ikke Gud gjennomskue det? For Han kjenner 
hjertets hemmeligheter.” 
     (Sal. 44, 21-22).
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Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene 
elsket mørket fremfor lyset, for gjeningene deres var onde. For hver 
den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke 
gjerningene hans skal bli avslørt. Men den som gjør sannheten, kom-
mer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i 
Gud.” (Joh. 3, 16-21) 

”Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i 
ham. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan 
ha frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne ver-
den. Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten 
driver frykten ut. For frykten regner med straff. Men den som frykter, 
er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Vi elsker Ham fordi Han har 
elsket oss først.” (1. Joh. 4, 16-19) 
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