
Den jødiske helligdom, templet i Jerusalem, var tæt for- 

bundet med Jesus og hans tjeneste for os. Her blev han  

fremstillet som helt lille (Luk 2,22-38), og da han var 12 år, 

tog hans forældre ham med til påskefest i templet (v. 42-50). 

På det tidspunkt var han allerede godt kendt med Skriften  

og forstod betydningen af det, der foregik. 

Da det blev tid til at tage hjem efter festugen, troede Josef og Maria, at 
Jesus var med dem i følget. Men han var blevet tilbage og sad sammen 
med de lærde i templet og forklarede dem den dybere betydning af 
tempeltjenesten. Der står, at de undrede sig over hans indsigt. 

Da forældrene vendte tilbage med stor bekymring og fandt ham sid-
dende der, bebrejdede Maria ham i sin lettelse. Jesus fulgte med, men 
hans svar til Maria var: ”Vidste I ikke, at jeg bør være i min Faders hus?“  

   Jesus og
helligdommen



Allerede her stod hans nære forhold til Gud Fader ham klart, og det 
begyndte at dæmre for ham, hvorledes hans liv og tjeneste var flettet 
sammen med ritualerne i templet. Senere finder vi ham gentagne gan-
ge på tempelpladsen, hvor han holdt af at undervise folket (Matt 26,55; 
Joh 7,28). 

Hen mod slutningen af sin tid som menneske på jorden havde han fået 
nok af manglen på respekt og ærbødighed for helligdommen og dens 
tjeneste. Der var handel og larm på tempelpladsen, og han greb en 
pisk, væltede vekselerernes borde og jagede de handlende ud. ”Der 
står skrevet: ’Mit hus skal være et bedehus.’ Men I har gjort det til en 
røverkule“ (Luk 19,46).

Templet og frelsesplanen
Templet var et helligt sted. Tilbage i Det Gamle Testamente fik Guds folk 
besked om at lave en helligdom. ”De skal lave mig en helligdom; så vil 
jeg tage bolig hos dem“ (2 Mos 25,8). Det skulle være Guds hus, Guds 
bolig. Helligdommen blev nøje fremstillet efter det forbillede, som Gud 
gav Moses (v. 9). Under ørkenvandringen var det nødvendigt, at templet 
kunne stilles op og tages ned og følge dem på deres rejse gennem 
ørkenen, så i lange tider var det et telt, som var Guds bolig – selv efter 
ørkenvandringen. 

Da kongeriget blev grundfæstet under Kong Salomo, byggede han et 
tempel i Jerusalem til bolig for Herren (2 Sam 7,13; 1 Kong 6,14; kap. 8). 
Det blev efter landflygtigheden i Babylon afløst af Zerubbabels tempel 
(Ezra 3,8-6,15), som blev udvidet af Kong Herodes omkring Jesu tid. I 
alle disse helligdomme foregik en vigtig tjeneste med præster, ofringer, 
tilbedelse og forsoning.

I helligdommen befandt sig forskellige elementer, som illustrerede 
Guds frelsesplan. De var forbilleder, som skulle pege frem mod noget 
større, nemlig Jesu Kristi offer på korset og hans frelsergerning for os. 



Det var helligt, det der foregik. Guds havde taget bolig i helligdommen, 
og gennem tro ved hjælp af ritualerne, kunne mennesker forsones med 
Gud og leve med håb og uden frygt for fremtiden. 

Elementerne omfattede offeret på alteret, som viste frem til Jesu offer 
på korset. Skuebrødene viste, at Jesus er livets brød for os. Lysestagen 
illustrerede Jesus som verdens lys. Røgelsen på røgelsesalteret skulle 
minde om de helliges bønner, som stiger op til Gud som en vellugtende 
duft. Inde bag forhænget i det allerhelligste var pagtens ark med de 
ti bud og et dække over arken med to guldkeruber. Det skulle illustrere 
Guds trone, som er grundlagt på hans hellige og retfærdige lov og 
omgivet af hellige tronengle. 

Èn gang om året på den store forsoningsdag (Yom Kippur) gik ypperste-
præsten ind i templet, helt ind i det allerhelligste, og ved en renselses- 
ceremoni skaffede han soning og tilgivelse for folket. Det skulle pege 
frem mod dommens dag, hvor Jesus som vores ypperstepræst vil gå i 
forbøn for alle, som tror på ham. ”For Kristus gik ikke ind i en helligdom, 
som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, 
men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for 
os“ (Hebr 9,24).

Nu gælder det virkeligheden
Da Jesus døde på korset, står der, at forhænget i templet på overna-
turlig vis ”flængedes i to dele fra øverst til nederst“ (Matt 27,51). Det 
markerede én gang for alle, at tempeltjenesten på jorden var ophørt,  
og Jesus selv havde opfyldt dens forbilleder. Præstens tjeneste blev  
efter opstandelsen og Kristi himmelfart flyttet til selve himmelen, hvor 
vi nu ”har en sådan ypperstepræst, som sidder på højre side af den 
Højestes trone i himlene og gør tjeneste ved helligdommen, det sande 
Åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst“ 
Hebr 8,12). 

Jesus og helligdommen



Jesus er i himlen. Han er vores frelser og ypperstepræst. Han tjener ved 
den himmelske helligdom til gavn for os. Det giver derfor ingen mening 
at tænke på at bygge et nyt tempel i Jerusalem for at tilbede Gud. Vi 
har ikke brug for forbilleder mere, vi har allerede virkeligheden i Jesus 
Kristus, vores Frelser og Herre.

Jesus alene er vores håb
Den opstandne Jesus i himlen er vores håb. ”Nu er han trådt frem én 
gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer. Og 
ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes, 
sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden 
gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, der 
venter på ham“ (Hebr 9,26-28).

Når Jesus kommer anden gang for at hente de troende til sin Faders 
hus, så vil også det opfyldes, som Jesus så frem til: ”Mit hus skal kaldes 
et bedehus for alle folkeslagene“ (Es 56,7).
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