Templet
Præsten skal bringe brændofferet og afgrødeofferet på alteret, for at skaffe ham
soning, så er han ren. (3. Mos. 14:20)
I skal vaske jeres tøj på den syvende dag, så er I rene og I må komme ind i lejren. (4.
Mos. 31:24)
Denne undervisning er baseret på Hebr. 9:7-25
I det forreste rum gik præsterne ind for at ofre, i det andet rum kom kun
ypperstepræsten én gang om året – altid med blod – ellers ville det koste ham livet.
Det allerhelligste, som er det andet rum, er dér, hvor Guds herlighed er. Helligånden
giver tilkende, at vejen til det allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det
forreste rum består.
Det forreste rum hedder det hellige, det er her præsterne ofrer. Her sker der
renselse af bevidst synd. Det andet rum – det allerhelligste – er dér, hvor
ypperstepræsten ofrer én gang om året for sig selv og hele Israel. Her sker der
renselse for ubevidste synd. Både i det helligste og det allerhelligste rum kan der
kun blive ofret til renselse for det ydre. Derfor siger Jesus:
I farisærer renser bæger og fad udenpå, men indeni er I fulde af rovlyst og ondskab.
(Luk. 11:39)
Det forreste rum kan vi komme ind i ved gerninger - ved at overholde loven. Det
andet rum kan vi komme ind i ved troen og vi kan komme derind, fordi Jesus Kristus
har udgydt sit blod. Det fald, der ligger over mennesker, bliver nødt til at blive
slettet. Gud kan ikke være os nær – uden at Jesu blod har renset os. Jesus siger i
Johannesevangeliet, at Gud tager bolig hos os, men for at dette kan ske, må Jesu
blod rense os og Gud må acceptere dette offer. Vi må altså blive renset for al synd,
så vi er rene og tilgivet.
Men Kristus gav os ikke adgang til det allerhelligste i templet, Han gav os noget
bedre. Han (Jesus) er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er
gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til - og ikke med
blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han én gang for alle ind i det
Allerhelligste og vandt evig forløsning.
Jesus Kristus gav os adgang til himlen, adgang til Guds trone. Han rev templet ned og
byggede det op igen i himlen. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort
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med hænder og kun er en efterligning af den virkelige – Han gik ind i selve himlen
for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os.
Kristus frembar sit eget blod; men ikke i det allerhelligste bygget af
menneskehænder (gerninger); men i himlen (tro) foran Guds ansigt og Hans offer
blev accepteret.
For at forstå, hvad Jesu Kristi blod betyder for os, kan vi kigge på Abel. Efter Kain har
slået sin broder ihjel (dette illustrerer også kød og ånd), skriger Abels blod op til Gud
og Han opsøger Kain. Hebr. 12:24 siger: til det rensende blod, der taler stærkere end
Abels. Jesu Kristi blod taler stærkere end skrig om, at vi er rene og hellige og
værdige til at stå foran Guds ansigt, fordi blodet dækker os.
Og hvis blodet af geder og kalve kan rense (hellige) legemet, hvor meget mere kan
Kristi blod så udrette.
Den gamle pagt (loven): gerninger - fører til helligelse, dog kun af det ydre.
Den nye pagt (tro): tro - fører til helligelse af det indre.

Hebr. 10:10
og efter Hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én
gang for alle.
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