
Tabernaklet i NT:s ljus 

 

I NT förklaras t. som en symbol för församlingen (Ef 2:22, 2 Mos 25:8 och även som symbol för 

den enskilde troende (2 Kor 6:16) 

 

Tabernaklets detaljer är symboler för Kristus. Liksom det jordiska tabernaklets yttre hölje dolde 

dess härlighet dolde Jesu yttre hans härlighet. Många såg aldrig förbi timmermannens son. Guds 

härlighet skall ta sin boning också i dem som öppnar sina hjärtan för Honom ”vi är ju den 

Levande Gudens tempel (2 Kor 6:16; 1 Kor 6:19-20; Ef 2:22) (Blodsförbundet, Nilsson). För att 

lära känna hemligheten bakom tabernaklets gråa hölje, måste man gå in genom porten utanför 

vilken Juda stam har sitt läger och  vars banér bär lejonets bild på blodröd botten. Det är från 

Juda stam frälsningen kommer. (Blodsförbundet, Nilsson)  

 

Materialet för lagens ark betecknar Jesu mänskliga och Gudomliga natur. Inuti arken var Guds 

uppenbarade lag, Jesus hade den i sitt hjärta. Liksom mannakrukan (2 Mos 16:33) förvarades 

bredvid den uppenbarade lagen så är Kristus livgivande föda för sina egna under deras ökenfärd 

(Joh 6:35, 48-51) 

 

Nådastolen var ingen domstol, ty offerblodet som stänktes på nådastolen försonade synden. 

När man byggde t. började man med arken som på ett symboliskt sätt uttrycker att det är Gud 

som tar initiativet och närmar sig mänskan. 

 

Då människan nalkas Gud, kommer hon först till offeraltaret av koppar, som är korsets symbol, 

där försoningen sker (Hebr 9:14).  

 

Skådebröden är en symbol för Kristus som de troende får äta i egenskap av präster (1 Petr 2:9, 

Upp 1:16). Mannat är den livgivande Kristus, skådebrödet betecknar Kristus som den som 

uppehåller livet. 

 

Den 7-armade ljusstaken symboliserar Kristus som världen ljus.  

 

De vita linneomhängena betecknar rättfärdigheten som utestänger syndare. 

 

Ingången med återlösningens röda färg på förhänget betecknar Kristus som är den enda dörren. 

Oljan är en bild av den Helige Ande. I Kristus brinner ljuset evigt genom oljans kraft. 
 


