
Tabernaklet skall renas varje år 
 

Tabernaklets införande och föreskrifter var en ren och skär nådeshandling från Gud. Han 

placerade det "mitt ibland Israels orenhet". Trots att Gud föreskrev mycket precisa 

reningshandlingar för att hålla tabernaklet obefläckat så orenades det av själva närvaron på en 

syndbefläckad jord och bland dito mänskor. Därför måste hela tabernaklet med alla dess heliga 

föremål genomgå en årlig rening. Den skedde på den stora försoningsdagen. 

 

 

En del av blodet bärs till det allra heligaste 

(För en detaljerad redogörelse för den stora försoningsdagens alla händelser, se d.o. bland 

fester) 

 

Ett fyrfat med glöd från brännoffersaltaret och rökelse 
 

 12.  Sedan skall han taga ett fyrfat fullt med glöd från altaret som 

      står inför HERRENS ansikte, och fylla sina händer med stött 

      välluktande rökelse; och han skall bära in detta innanför 

      förlåten. (3 Mos 16:12) 

 

 

Rökelsen dolde nådastolen 
 

Rökelsen placerades på kolen och röken från rökelsen dolde nådastolen för översteprästen så att 

han inte skulle se Guds härlighet och dö.  

 

 13.  Och rökelsen skall han lägga på elden inför HERRENS ansikte, så 

      att ett moln av rökelse skyler nådastolen, ovanpå 

      vittnesbördet, på det att han icke må dö. (3 Mos 16:13) 

 

 

Stänkte blod sju gånger på nådastolen 
 

 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) 

 

Sju är ju Guds tal, fullkomlighetens tal 

 

 

Även av offerbockens blod in i det allra heligaste 

 

Han utförde samma försoningsritual med blodet av den ena bocken.  

 

 15.  Sedan skall han slakta folkets syndoffersbock och bära in hans 

      blod innanför förlåten; och han skall göra med hans blod såsom 



      han gjorde med tjurens blod: han skall tänka därmed på 

      nådastolen och framför nådastolen. (3 Mos 16:15) 

 

 

Försonar och renar folket 

 

Så skall han bringa försoning för sig och sitt hus och för Israels hela församling. (3 Mos 16:17b) 

 

 

Försonar och renar helgedomen 

 

 16.  Så skall han bringa försoning för helgedomen och rena den från 

      Israels barns orenheter och överträdelser, vad de än må hava 

      syndat. (3 Mos 16:16a)   

 

 

Som har sin plats mitt bland Israels barns orenhet 
 

      Och på samma sätt skall han göra ned 

      uppenbarelsetältet, som har sin plats hos dem mitt ibland deras 

      orenheter. (3 Mos 16:16b)   

 

 

Renar även det heliga 

 

Efter det gick han in i det heliga och också där stänkte han av bockens blod till försoning för det 

heliga och föremålen där.  

 

”Så skall han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och 

överträdelser (Rebellion), vad de än må ha syndat. På samma sätt skall han göra med 

uppenbarelsetältet som har sin plats mitt ibland deras orenheter.” (3 Mos 16:16).  

 

 

Renar brännoffersaltaret 

 

 18.  Sedan skall han gå ut till altaret som står inför HERRENS 

      ansikte och bringa försoning för det; (3 Mos 16:18a) 

 

 

Av både tjurens och bockens blod 
 

han skall taga av tjurens blod och av bockens blod och (3 Mos 16:18b) 

 

 

Stryka på altarets horn 
 

stryka på altarets horn runt omkring, (3 Mos 16:18b) 



Stänka sju gånger 
 

 19.  och han skall stänka blodet därpå med sitt finger sju gånger, 

      och rena och helga det från Israels barns orenheter. (3 Mos 16:19) 

 

 

 
 


