Skugga möter Verklighet
Alla föremål i helgedomen var symboler på ___________, och tjänsterna i templet
var symboler på hans verksamhet (jmf Heb 10:1-10, Kol 2:16-17).
Låt oss jämföra dessa symboler:
Lammet som slaktades symboliserade ___________ (Joh 1:29) och
offeraltaret blir då en bild på ____________.
• Kopparkaret, i vilket prästerna tvättade sig, representerade __________
som vi döps in i (Rom 6:3), d.v.s. vi deltar i hans död och uppståndelse.
• Ljusstaken som ständigt brann var en symbol på ____________ som
beskrivs som världens _________ (Joh 8:12). Ljusstaken fylldes med
olja vilket förknippas med Guds __________ (Apg 10:38).
• ’Det beständiga brödet’ var en förebild på ____________ som
___________ bröd (Joh 6:35, 48).
• Rökelsen som steg upp från altaret var en bild på Guds folks ________
(Upp 8:4). Altaret blir då en symbol på den enda väg som våra böner
kan nå Gud genom, nämligen ___________ (Joh 14:6).
• Förbundsarken inne i det allra heligaste representerade Guds _______.
Lagen (Guds rättvisa) och nådastolen (Guds nåd) är i perfekt harmoni
med varandra. Det var genom _________ som Gud visade att hans nåd
inte var på bekostnad av hans rättvisa (Ps 85:10-11).
• Prästen som tjänstgjorde i helgedomen var förstås en symbol på
____________ som vår sanna Överstepräst i den himmelska
helgedomen (Heb 8:1-2).
 Precis som den jordiske prästen dag efter dag bad och tjänstgjorde för
folket så gör __________ det för oss med sitt eget blod (Heb 7:25).
Varje gång vi ber om förlåtelse så vädjar han om att vi ska förlåtas.
 Nästa gång ska vi se på hur Jesus uppfyllde den årliga tjänsten.
•

Genom att studera dessa symboler och ritualer kunde Israels folk se _______ emot
Messias och i tro få förlåtelse för sina synder. Vi som lever efter korset ser i stället
_________ på vad Jesus gjort och får förlåtelse genom att tro på att han dog för oss.
I helgedomen kan Guds folk se Jesus som sitt slaktoffer och som sin överstepräst.
Sitt slaktoffer – som betalning för synd, och sin överstepräst – som gör att man
fortfarande kan få förlåtelse och seger över synd. Är det din vilja att tro på honom,
inte bara som ditt slaktoffer, utan också som din överstepräst? _____
Nästa presentation: Ikväll 19:00, ”Bibelns illustration på ondskans dilemma, del 2”
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Bibelns illustration på ondskans dilemma, del 1
Guds outgrundliga kärlek och osjälviskhet blev inte fullständigt uppenbarad förrän vid
korset. Men mängder av människor levde och dog innan dess. Hur blev de räddade?
Vissa menar att man i Gamla testamentet (GT) blev räddad genom sina goda
gärningar men i Nya testamentet (NT) genom tro på Guds nåd. Detta är dock inte
bibliskt eftersom apostlarna i NT använder Abraham som exempel på en människa
som blev rättfärdig genom tro (Rom 4:1-3, Jak 2:23). Men hur uppenbarades
frälsningsplanen för folket i GT, och vad kan vi lära oss av detta?
Som vi snart ska se så kan vi lära oss mycket av hur Gud visade israeliterna denna
nåd. Det är till och med avgörande för att vi bättre ska förstå frälsningsplanen.
En utlovad Messias
Gud dröjde inte 4000 år med att berätta de goda nyheterna om en återlösare för
människorna. Redan i _________ fick människan ett löfte om Messias.
I 1 Mosebok 3 ser vi mänsklighetens ______, och därefter Gud som avkunnar dom.
Men i vers 15 lovar Gud att han ska sätta _____________ mellan kvinnan och
ormen, och att kvinnans _________ ska krossa ormens huvud.
Allt sen dess har profet efter profet förutsagt att Messias ska framträda och rädda sitt
folk från syndens förbannelse. Så hoppet om en återlösare har alltid funnits.
En himmelsk modell
Men Gud utlovade inte bara att Messias skulle komma. Han förklarade också
Messias verksamhet och ______ återlösningen skulle gå till. Detta gjorde han genom
____________, primärt i något som kallas helgedomen.
I 2 Mosebok 25:8 hittar vi syftet med helgedomen – nämligen att Gud ville ______
med sitt folk. Till skillnad från alla hedniska religioner där människan försöker att nå
en gud, så ser vi här att Gud själv söker och längtar efter att få närma sig sitt folk.
I Johannesevangeliet 1:14 ser vi den verkliga uppfyllelsen av det här, när Gud själv
”slog upp sitt ___________” (som det bokstavligen betyder) bland människorna.

Men Gud överlät inte till Moses att göra ritningarna till helgedomen (eller tabernaklet).
I 2 Mosebok 25:9, 40 ser vi att Moses skulle bygga tabernaklet enligt de
_________________ som Gud visade Moses på berget.
På berget fick Moses alltså se en __________ helgedom som han skulle göra en
kopia av.
Detta pratar Hebréerbrevets författare om i kapitel 8. I vers 1-2 ser vi att det finns en
helgedom som __________ har rest och inte någon _____________.
I vers 5 ser vi att den helgedomen som fanns på jorden endast var en ___________
av den ___________ helgedomen (se även Heb 9:23-24 och Apg 7:44).

Kopparkar
Offeraltare

Rökelsealtare
Ljusstake

Förbundsarken

Skådebrödsbord

Genom att israeliterna studerade helgedomen och dess symboler, kunde de få en
klarare uppfattning om frälsningsplanen, och det kan också vi få! Så låt oss göra det.
Helgedomen
Helgedomen bestod av ett tält som omgavs av ett tygstaket. Området mellan staketet
och tältet kallades för _______________. Där stod två föremål (2 Mos 29:18, 2 Mos
30:18):
1) ______________________
2) ______________________
Tältet var uppdelat i två delar: det __________ och det allra ___________. Det som
avskilde dem var ett stort tygdraperi som kallades ______________ (2 Mos 26:33).
I det heliga stod tre föremål (Heb 9:2-4):
1) ______________________ (4 Mos 4:7, 2 Mos 25:23)
2) ______________________ (4 Mos 8:2, 2 Mos 25:31)
3) ______________________ (2 Mos 30:1)
Och endast ett föremål fanns i det allra heligaste – nämligen ___________________
(2 Mos 25:10, 21; 2 Mos 26:34). Detta var i princip en förgylld låda. Ovanpå lådan låg
ett lock som kallades ____________ (2 Mos 25: 22). På locket stod två änglar i guld
som kallades keruber (2 Mos 25:18).
Inuti lådan låg _______________, _______________ och ______________ (Heb
9:4). Ovanpå arken, mellan de två keruberna uppenbarades Guds härlighet (2 Mos
25:22).
Studera bilden på nästa sida tills du får ett grepp om hur helgedomen såg ut.

Helgedomens tjänster
Prästen i helgedomen uträttade förenklat sett två olika tjänster – den ___________
och den ___________ (Heb 9:6-7).
Under den dagliga tjänsten kom syndaren till prästen med sitt offerdjur. Han lade sina
händer på offerdjuret och bekände sina synder. Symboliskt flyttades synden över till
djuret. Därefter __________ djuret och prästen tog lite av blodet och bar in det i
_______________ (3 Mos 4:13-18, 27-31). Dag efter dag bars Israels alla synder in i
helgedomen och sparades symboliskt där.
Men en gång per år skulle helgedomen _______. Detta läser vi om i 3 Mosebok 16. I
vers 16 och 20 ser vi att själva __________ ska försonas. Synderna har symboliskt
sett samlats där under hela året och nu skulle dem ut!
På denna dag, som kallades _______________, fick översteprästen gå in i det allra
____________. Två getter blev valda, en för Herren och en för djävulen. Herrens get
blev slaktad i vanlig ordning, men nu togs blodet in och stänktes på _____________.
Symboliskt sett så tog nu prästen med sig alla Israels synder som lagrats där under
året. Sedan gick prästen ut och lade sina blodiga händer på djävulens get, dvs
_________________. Den skulle nu bära skulden för hela Israels synder ut i öknen.
Försoningsdagen var en mycket allvarlig och viktig dag för israeliterna. I 3 Mos 16:29
läser vi att de skulle _____________. Det innebar att de skulle rannsaka sig själva
och se om de hade någon synd som de inte bett om förlåtelse för. Om någon synd
inte flyttats in i helgedomen innan dess rening så fanns det ingen förlåtelse för den
synden. Det var en domens dag.

