
Det allra heligaste 
 

Till det allra heligaste hade endast översteprästen tillträde endast en gång om året på den stora 

försoningsdagen. 

 

Det allra heligaste formade en perfekt kub (5x5 m) liksom det nya Jerusalem (Upp 21:16). 

Omsluten av linneomhängen broderade med keruber och innehållande endast förbundsarken 

representerade den Guds tronrum. Det heliga representerade hans kungliga gästrum 

(guestchamber) där hans folk symboliskt kom inför honom i ”närvarons bröd”, ljuset från 

ljusstakarna och rökelsen från rökelsealtaret. 

 

 

Endast arken med nådastolen 

 

 34.  Och du skall sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det 

      allraheligaste. (2 Mos 26:34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förbundsarken 
 

Föreskrifterna i Moseböckerna börjar med den. Guds hus byggs upp inifrån, från Guds hjärta, 

Hans närvaro. Den är det mest heliga föremålet av allt i tabernaklet. Att vidröra den på icke-

föreskrivet sätt var lika med döden.  

 

Arken var Guds tron - en nådens tron - där han satt tronad genom en synlig manifestation av 

Hans Shekinah (se mer längre fram). Folkets representant, översteprästen, beviljades audiens in i 

kungens tronrum en gång om året: vid den stora försoningsdagen (se d.o.) (The Tabernacle, 

Brown s. 79) 

 

I arken låg de tio budorden, en kruka med manna, samt Arons stav som grönskade. ”Arons stav 

var en påminnelse om att Israels folk tidigare vägrat underordna sig Guds ledarskap genom 

Aron” ( 4 Mos 16-17) (Blodsförbundet, Nilsson). ”Mannat talar om folkets tidigare vägran att 

acceptera Guds jordiska försyn, vad maten beträffar. De knorrade, anklagade och greps av 

lystnad” (Blodsförbundet, Nilsson) (4 Mos 11). De tio budorden påminde om folkets oförmåga 

att svara upp mot Guds rättfärdighets- och helighetskrav. ”Detta innebär att Israels barns synd 

och uppror hela tiden fanns inför Guds ögon. Straffet för synd är döden. Rättfärdighet måste 

råda i Guds regering. Han kan inte ge rum åt upproriskhet. Hans vrede över synden måste 

avvändas för att fred och gemenskap skall kunna upprätthållas” (Blodsförbundet, Nilsson) Före 

intåget i Kanaan lades också lagboken bredvid arken. Stängerna med vilka arken bars drogs 

aldrig ur. 

 

Ja i det gamla förbundet lät Gud bockars och kalvars blod tillfälligt överskyla folkets synder. 

Men i det nya förbundet har Guds rena lamm för alltid utplånat den synd som utestängde oss 

från gemenskapen med Gud. Härigenom har det som Jesus talade om med den samaritiska 

kvinnan skett, nämligen att en tid skulle komma då det ej var heliga berg och platser som hade 

monopol på tillbedjan. Jesus sa att sanna tillbedjare skulle tillbe i ande och sanning och att det 

var en sådan kontakt med mänskorna som Gud ville ha (Joh 4:21 f). Den troende är själv den 

helige Andes. tabernakel 

 

 

Av akacieträ 

 

 10.  De skola göra en ark av akacieträ, två och en halv aln (1 aln = 0,5m) lång, en 

      och en halv aln bred och en och en halv aln hög. (2 Mos 25:10; 37:1) 

 

 

Överdragen med rent guld 

 

 11.  Och du skall överdraga den med rent guld, innan och utan skall 

      du överdraga den; och du skall på den göra en rand av guld runt 

      omkring. (2 Mos 25:11; 37:2) 

 

 

 



Ringar för bärstängerna 

 

12.  Och du skall till den gjuta fyra ringar av guld och sätta dem 

      över de fyra fötterna, två ringar på ena sidan och två ringar på 

      andra sidan. 

 13.  Och du skall göra stänger av akacieträ och överdraga dem med 

      guld. 

 14.  Och stängerna skall du skjuta in i ringarna, på sidorna av 

      arken, så att man med dem kan bära arken. 

 15.  Stängerna skola sitta kvar i ringarna på arken; de få icke 

      dragas ut ur dem. (2 Mos 25:12-15; 37:3-5) 

 

 

I arken: lagens tavlor 

 

Guds lag uttrycker Guds vilja, Hans väsen, personlighet och sinnelag 

 

 16.  Och i arken skall du lägga vittnesbördet, som jag skall giva 

      dig. (2 Mos 25:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nådastolen - platsen för Guds Shekinah 
 

”Både det grekiska och hebreiska ordet för nådastol betyder att blidka, att försona och i detta 

falla avvända Guds vrede genom att tillmötesgå Hans kränkta rättfärdighet.” (Blodsförbundet, 

Nilsson). 

 

Detta var den fysiska plats där Herren (Adonai) mötte översteprästen på den stora 

försoningsdagen och från vilken Han förlät Israels folks synder. Det är nådens tron där Gud 

tronar, rättfärdig men nådefull.  

 

17.  Och du skall göra en nådastol av rent guld, två och en halv 

      aln (1 aln=0,5m) lång och en och en halv aln (1 aln=0,5m) bred. (2 Mos 25:17; 37:6) 

 

14.  Och han skall taga av tjurens blod och stänka med sitt finger 

      framtill på nådastolen; och framför nådastolen skall han stänka 

      blodet sju gånger med sitt finger. (3 Mos 16:14).  

 

 

Med två keruber 
 

Två keruber av guld stod på locket med ansiktena mot varandra. Det var keruber som sattes ut 

att vakta ingången till Eden. Platsen mellan Keruberna och mellan deras överskuggande vingar 

och locket på nådastolen fylldes av Guds ”Shekinah” = den synliga manifestationen av Guds 

heliga närvaro (The Tabernacle, Brown s 78). Det uppfattades som en synlig flimrande ljuskälla 

- en flamma. (Shine forth, though that dwellest between the cherubim Ps 80:1). Locket och 

keruberna var av rent guld. 

 

 18.  Och du skall göra två keruber av guld; i drivet arbete skall du 

      göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. 

 19.  Du skall göra en kerub till att sätta vid ena ändan, och en 

      kerub till att sätta vid andra ändan.  I ett stycke med 

      nådastolen skolen I göra keruberna vid dess båda ändar. 

 20.  Och keruberna skola breda ut sina vingar och hålla dem uppåt, så 

      att de övertäcka nådastolen med sina vingar, under det att de 

      hava sina ansikten vända mot varandra; ned mot nådastolen skola 

      keruberna vända sina ansikten. (2 Mos 25:18-20; 37:7-9) 

 

 

Ovanpå arken 

 

 21.  Och du skall sätta nådastolen ovanpå arken. (2 Mos 25:21) 

 

 

 

 

 



Här ska Gud uppenbara sig 

 

 22.  Och där skall jag uppenbara mig för dig; från nådastolen, från 

      platsen mellan de två keruberna, som stå på vittnesbördets ark, 

      skall jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva 

      Israels barn. (2 Mos 25:22) 

 

 

Platsen där Gud tronade 
 

Nådastolen var en platsen för Guds manifesterade närvaro. Det var vid nådastolen som 

människa och Gud möttes. Där talade Gud till människan.  

 

 22.  Och där skall jag uppenbara mig för dig; från nådastolen, från 

      platsen mellan de två keruberna, som stå på vittnesbördets ark, 

      skall jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva 

      Israels barn. (2 mos 22:22) 

 

 89.  Och när Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med 

      honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå 

      vittnesbördets ark, från platsen mellan de två keruberna; där 

      talade rösten till honom. (4 Mos 7:89) 
 


