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Introduktion

Israels festdagar
När vår tideräkning började, firade judarna nio högtider varje
år, förutom den varje vecka återkommande shabbaten. Två av
dessa påminde om vad Israels Gud gjort för sitt folk under en
senare tid, medan sex var påbjudna genom Mose hand i Torah,
Lagboken. En var en speciell sorgehögtid.

Mitt i sommaren fastades och sörjdes minnet av det förstörda
Salomos tempel:

Fråga folket i landet och prästerna: När ni under sjuttio år 
har fastat och klagat i femte ... månaden, är det då för min 
skull ni hållit fasta? (Sak 7:5)

Under vintern gladdes folket åt återinvigningen av templet efter
att den hellenistiske syriske kungAntiochos IV Epifanes försökt
tvinga fram en öppning för tillbedjan av främmande gudomlig-
heter där.

Därefter inföll tempelinvig-
ningens högtid i Jerusalem. 
Det var nu vinter (Joh 10:22)

Antiochos IV Epifanes

Altes Museum, Berlin
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Redan tidig vår firades Purim. Under festen hyllades drottning
Ester som med sitt mod räddade folket från Hamans försök att
utplåna det. Nuförtiden råder då i det närmaste karnevalsstäm-
ning med utklädda unga som spelar upp dramat från Persiska
rikets tid.

Så skulle de dagarna kommas ihåg och firas i varje släkt-
led, i varje familj, i varje provins och i varje stad, så att 
dessa purimdagar aldrig skulle glömmas bort av judarna 
och minnet av dem aldrig slockna bland deras efterkom-
mande. Drottning Ester, Avichajils dotter, och juden Mor-
dokaj utfärdade med makt och myndighet skrivelser för att
stadfästa detta andra purimbrev. (Ester 9:28-29)

Bilden: persisk soldat,
mosik från Susans borg.

Ny Carlsberg Glypo
tek, Köbenhavn

Det är emellertid inte dessa tre
högtider, hur viktiga de än är
även  för  dagens  judiska  liv,
som denna bok ska ägnas  åt.
Istället ska vårt intresse ägnas
de sex mosaiska högtiderna.
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HERRENs högtider
Genom Mose hand, i den undervisning Gud givit Israel genom
den ödmjukaste av alla människor, var för Israels folk bestämt
att ägna en dag i veckan och dessutom mer än tre veckor om
året åt att avstå från arbete.

Alla dessa dagar, som HERREN helgat, avskilt åt sig, hade ett
dubbelt syfte; nämligen både kroppslig vila och andlig uppbyg-
gelse. Tre av dem har senare kallats vallfartshögtider, eftersom
Israel förväntades fira dem inför HERRENs närvaro i templet i
Jerusalem. De var påsken, pingsten och lövhyddornas högtid;
två på våren och en på hösten. De andra fyra firades i vars och
ens egen hemort.

Undantar vi Shabbaten, firades tre av dessa sex mosaiska fester
under våren; nämligen påsken, det osyrade brödets högtid och
pingsten. På hösten firades de övriga tre; nyåret med sin trum-
petfanfar, den stora försoningsdagen och till slut lövhyddohög-
tiden.

Apostolisk förståelse
Jesus lärde sina lärjungar ett nytt sätt att läsa Skrifterna. Hu-
vudsaken var nu inte längre vad Gud gjort i historien för sitt
folk Israel – och folkets gensvar till HERRENs godhet genom
att följa undervisningen i Torah och därmed leva i enlighet med
Guds vilja.

Om du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla 
hans bud, som jag i dag ger dig, skall Herren, din Gud, 
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upphöja dig över alla andra folk på jorden. Alla dessa 
välsignelser skall nå dig och komma över dig, när du lyder 
Herren, din Gud: (Deutoronomium 28:1-2)

Apostlarnas övertygelse om att Jesus var sänd av Gud för att
uppfylla alla löften i Torah gjorde att de började läsa skrifterna
för att förkunna Jesus som Messias; alltså den av Gud smorde
profeten, kungen och prästen. Detta, att ha Jesus som utgångs-
punkt för sin läsning av Skriften, gjorde att den Hebreiska bi-
beln fick en helt annan innebörd och betydelse än den haft tidi-
gare. Tyngdpunkten i skriftläsningen las på löftena och förkun-
nelsens uppgift blev att visa att Jesus var löftenas uppfyllelse.

Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om 
mig han skrev. (Joh 5:46)

Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom (2 Kor 
1:20)

Skriftens förutsägelser om den kommande fridsfursten hämta-
des förstås ur profeternas texter och syner. Till det las olika slag
av förebilder. En person eller en händelse i Israels historia sågs
som en bild eller skugga av det som skulle komma.

Och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en 
andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.
(1 Kor 10:4)

Israels uttåg ur Egypten kunde på det sättet också förebåda Jesu
återkomst till Israels land efter flykten från Herodes paranoida
försök att döda honom.
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Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det 
som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 
Från Egypten har jag kallat min son. (Matt 2:15)

Berättelsen om Josef kunde få belysa att Messias måste förkas-
tas av sina egna, förrådas och säljas och även genomgå många
falska anklagelser och lidanden för att ändå till slut stå vid tro-
nens högra sida som Herre, sänd av Gud i förväg för att alla i
Guds familj skulle räddas från döden och få flytta till en para-
disisk tillvaro i fred och överflöd.

På samma sätt är det möjligt att se tempeltjänsten som en före-
bild på Jesus och hans verk för hela den lidande mänskligheten,
ja, det går till och med att känna igen olika aspekter av Jesu liv
och gärning i HERRENs högtider.

Den här lilla boken ska ägnas just åt det senare, alltså titta efter
hur kristendomen berikas i sin tro av allt det vi får reda på om
Jesus genom de sex högtider Israel gavs genom Mose hand.

Högtider . . . är skuggan av det som skulle komma; själva 
kroppen är Kristus. (Kol 2:15b-16)

3 Mos 23:4 - 8 ur Kittels Biblia Hebraica, Stuttgart, 1937
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Vårens tre fester
Redan från allra första apostoliska tid är det uppenbart att de
messias-troende såg vårens stora högtider som förebilder för
Jesus själv. De förebildar på lite olika sätt hans ankomst. Låt
oss försöka betrakta dem var och en i kalenderordning.

Pesach, påsk
Vid fullmånen i den första vårmånaden, så fort den 14 Nisan
började med solnedgången, tog hela Israel del av miraklet att
Gud hade fört dem ut ur Egypten. De slaktade ett lamm under
eftermiddagen före, stekte det helt över en öppen eld och åt sin
magnifika festmåltid med många bägare vin under läsning av
berättelsen om hur HERREN dömt slaveriet och de egyptiska
avgudarna och själv trätt fram som den Ende Guden.

Jesus själv firar som sista måltid tillsammans med apostlarna
först Israels befrielse från förtycket under Farao:

Han sade till dem: ”Hur har jag inte längtat efter att få äta 
denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. (Luk 
22:15)

Sedan uppgraderar han påskmåltiden till att bli mycket större.
Lärjungarna ska inte längre äta ett jordiskt lamm. Från och med
nu ska de i en enklare, men ändå en viktigare, måltid, ta del av
himmelska verkligheter. Genom bröd och vin ges dem nu allt
Jesus är och har. Inte längre blickar måltiden enbart bakåt mot
det Israels Gud verkligen gjort för sitt folk – nu ska måltiden
också peka framåt, mot en kommande himmelsk bröllopsfest.
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Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte 
gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det 
oss inte gemenskap med Kristi kropp? (1 Kor 10:16)

I  den  nya  måltiden  instiftas  dessutom ett  nytt  förbund.  Det
mosaiska, som efter att Israel lämnat egyptiskt förtryck bakom
sig, slöts på Guds berg Horeb, är nu ersatt av ett nytt förbund –
och det gamla, på väg att bli föråldrat, kommer med tiden att
upphöra.

Eftersom vi inte 
vet säkert vilket 
berg som Mose 
möte Gud på, 
får bilden visa 
hur Sinai berg 
kanske kan ha 
sett ut!

Foto: en
kollega till

bokförfattaren

Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: 
”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som 
blir utgjutet för er. (Luk 22:20)

Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra 
föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall 
snart försvinna. (Hebr 8:13)
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Jesu verk är dock inte på något sätt avslutat med omdaningen
av Israels påskmåltid till den kristna kärleksmåltid som har så
många olika namn. I själva verket hade det bara börjat. Samma
natt grips han, förhörs flera gånger och förs på morgonen ut till
landshövdingen för att dömas till döden.

På förmiddagen, när i templet offras det lamm som varje dag
slaktas där, har Jesus gisslats, krönts med törne, hånats, burit
tvärbjälken till sitt kors ut till avrättningsplatsen och korsfästs
utanför Jerusalem.

Vid den tid påskens lamm enligt mosaiskt bud skulle slaktas i
templet, dör Jesus av ångest, stress och brustet hjärta.

vårt påsklamm, Kristus, är slaktat. (1 Kor 5:6)

För  att  inte  ha  döende  på  avrättningsplatsen  under  påskens
Stora Shabbat, väljer sen de styrande att påskynda döden för de
korsfästa genom att krossa deras ben. Jesus är emellertid redan
död. Inget ben krossas på honom. Däremot sticks ett svärd in
genom hjärtsäcken så blodkroppar och serum, vilka separerat
sedan hjärtat slutat slå, strömmar ut ur hans vänstra sida.

Lammet skall ätas med osyrat bröd och beska örter. 
Ingenting får bli över till morgonen och inget ben får 
krossas. Alla bud som gäller för påskoffret måste följas.
(4 Mos 19:11-12)

Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död 
krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp 
sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och 
vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni 
skall tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar

11



sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: 
Inget ben skall krossas på honom. (Joh 19:33-36)

Det är nog svårt att tänka sig hur Jesus och hans apostlar mera
tydligt skulle kunna visa oss att de anser att Pesach, den judiska
påsken, är en skuggbild av Jesu död på tillredelsedagen före
påskens Stora Shabbat.

Det var den 13 Nisan (enligt Israels kalender) och den 3 april
(enligt den romerska).

Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och 
mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit 
slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju 
andar som har sänts ut över hela jorden. (Upp 5:6)

Återstår emellertid en fråga att besvara innan vi går vidare. Vi
har sett tre evangelister beskriva hur det var under påskfirande
med sina lärjungar Jesus skapade det Nya förbundets måltid.
Johannes betonar å andra sidan att lagen om påskalammet är en
så detaljerad förebild för Jesus att hans död infaller just precis
då lammet ska slaktas i templet.

Det är ju svårt att få ihop att Jesus kan dö exakt det klockslag
påskalammet  slaktas  efter att  han har  ätit  påskmåltiden med
apostlarna. Om de båda händelserna inte sker enligt två olika
kalendrar, förstås. Vi vet att den grupp esséener som hyrde ut
rummet för Jesu sista måltid hade en egen kalender.

Det blir lite grann som nyårsfirandet. Det går att fira ett nyår i
Finland och sedan ta sig över Torne älv och fira nyår – samma
nyår en gång till!
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Det osyrade brödets högtid
Enligt Israels Torah firas det osyrade brödets högtid under en
vecka med början dagen efter Pesach. Då tackar folket redan i
förväg HERREN för den kommande (spannmåls)skörden med
att bära fram den allra första kärven som ett tackoffer i templet
och sedan glädja sig i tacksamhet inför Guds ansikte.

På ett liknande sätt kallas Jesus den förste. Han ska ju bli den
förste av många bröder, vilka, när de får se honom ska bli lika
honom. De ska ta del av en uppståndelse lik hans.

Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till 
att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den 
förstfödde bland många bröder. (Rom 8:29)

Det osyrade brödets högtid pekar alltså fram mot skörden (av
människosjälar) som blivit möjlig genom Jesu verk. Skörden,
som innebär möjligheten för människor att få del av det Jesus
är och har. Eftersom de ska bli hans (yngre) bröder genom en
likadan uppståndelse, pekar det osyrade brödets högtid också
på Jesu uppståndelse från de döda.

Jerusalems tempel,
fasaden, på mynt från
Judéen, 1a århundradet

Foto: Davidson
Archaeological Park

Jerushalajim
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Veckan 14 till 21 Nisan
Vårens båda första högtider,  påsken och det osyrade brödets
högtid, var vid Jesu tid en enhet. Deras namn användes om-
växlande om veckan efter vårens första fullmåne.

Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas 
påsk. (Luk 22:1)

Tillsammans pekar de framåt mot den frälsande enhet som är
Jesu död och uppståndelse. Jesus är de kristnas påskalamm, det
lamm som var slaktat före världens begynnelse, som döden inte
kunde behålla utan som den måste låta återuppstå från de döda
och återigen möta sina förbluffade lärjungar.

Ni vet att … ni friköptes … med blodet från ett lamm utan 
fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan 
före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens 
slut (1 Petr 1:18-20)

eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla 
honom i sitt grepp (Apg 2:24a)

För att följa Mose instruktioner om att både under påsk och det
osyrade brödets högtid inte äta något jäst bröd, förbereddes var
påsk med en noggrann vårstädning, där extra uppmärksamhet
ägnades varje liten brödsmula. Paulus använder detta som en
förebild på hur de kristna borde förhålla sig till det onda. Efter-
som jästen förökar sig, om förhållandena är de rätta, behöver
de kristna vara både vaksamma och noggranna. Det som inte
behagar Gud behöver städas bort, lika bra som judarna städar
ut alla spår av syrat bröd före Pesach.
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Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni 
är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat. Låt 
oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med 
ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och 
sanningens osyrade bröd. (1 Kor 5:7-8)

Så blir en högtid som pekar fram mot Jesus dessutom en tydlig
påminnelse för oss om livet med honom i efterföljelse. De som
döpts har tagit del av hans död. De som så har dött tillsammans
med honom, ska också uppstå med honom, till en existens som
inget mänskligt öga har sett, om vilken inget öra något kunnat
höra. Under tiden tar vi del av allt Jesus gav och är i det Nya
förbundets måltid, och helgar oss genom att städa bort sådant
som inte är honom till ära!

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus 
också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi 
alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi 
skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de 
döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med 
honom genom att dö som han skall vi också bli förenade 
med honom genom att uppstå som han. (Rom 6:3-5)

Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och 
inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har 
berett åt dem som älskar honom. (1 Kor 2:9)

Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv 
liksom han är ren. (1 Joh 3:3)
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Shavout, pingst
Sju veckor efter Pesach infaller enligt Israels kalender högtiden
Shavout, pingsten. Två saker är det som firas. Dels tackar man
Gud för den nu avslutade spannmålsskördens överflöd, dels så
minns Israels folk hur Torah gavs till dem genom Mose uppe
på Sinai berg.

Torah  hade  från  början  varit  Guds  undervisning,  med  Hans
vilja för Israels folks liv och Hans löften om de gjorde som
Han sa. Med tiden kom Torah att få en betydelse i sig själv.
Som Guds  Ord sågs  den  som ett  nästan  självständigt  väsen
med närmast gudomliga egenskaper.

När Johannes inleder sitt evangelium med de berömda orden
om Ordet som var hos Gud, tar han en av Torahs titlar och ger
till Jesus. På så sätt pekar givandet av Torah fram mot en annan
profet än Mose, som kommer att ge en ny undervisning till ett
nytt gudsfolk för dem att följa.

Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders 
led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall 
förkunna för dem allt vad jag befaller honom. (Deutorono-
mium 18:8)

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och 
Ordet var Gud. (Joh 1:1)

Ni har hört att det blev sagt till fäderna: … Men jag säger 
er: … (Matt 5:21-22 och sex gånger till i samma kapitel)

Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. 
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Sedan dess förkunnas Guds rike (Luk 16:16)

nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av 
lagen men som lagen och profeterna har vittnat om (Rom 
3:21)

Bilden visar Den övre salen i
Jerusalem, byggd på den plats
apostlarna samlades och bad
Gud om Andens ankomst.
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Höstens tre högtider
Efter den heta sommaren, när ogräset vissnat ner och trädens
frukt mognat, firar Israels folk ytterligare tre fester. De ligger
kalendariskt alla samlade i en och samma månad, som ungefär
är samtidig som romarnas (dvs. vår) september. Detta gör att
den månaden är dagens israelers främsta semestertid.

På Jesu tid fylldes Jerusalem under den sista av dessa tre fester,
lövhyddohögtiden, men många som ändå skulle dit passade på
att vara på plats i staden också till någon av de tidigare festerna
under månaden.

Rosh Ha-shanah, trumpetfesten
Numera inleder höstens första fest dessutom ett nytt israeliskt
kalenderår. Mose skrev att den skulle inledas med basunklang,
men nu är det vanligare att använda ett horn från en bock, ett så
kallat Shofar-horn. Så skedde också under Jesu tid från en av
trapporna  till  templet,
som finns mitt i bild:

Nere  till  höger  finns
originalsten  med  text
inskriven  att  detta  är
trumpetbläsarnas hus.

Davidson archaeologi-
cal park, Jerusalem
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Vad kan nu hornblåsandet ha för innebörd? Flera gånger i hela
skriften talas det om dess betydelse att väcka uppmärksamhet.

Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig 
till strid? (1 Kor 14:8)

Såväl profeterna som evangelierna talar om hur Gud före Jesus
ville sända ett utropstecken, någon som skulle ta Israels folks
uppmärksamhet och förbereda dem för det som skulle komma.

En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en 
jämn väg i ödemarken för vår Gud! (Jes 40:3)

Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig.
 - - - Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora 
och fruktansvärda dag kommer. Han skall vända fädernas 
hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna (Mal 
3:1, 4:5-6)

han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, 
deras Gud. Och han skall gå före honom med Elias ande 
och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och
ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett 
folk som är berett. (Luk 1:16-17)

Jesus själv hänvisar till Johannes döparen som uppfyllelsen av
detta som Petrus kallat inledningen till de yttersta tiderna.

Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. 
(Matt 11:14)

Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter 
min ande över alla människor. (Apg 2:17)
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Sten med inskrivet att detta är trumpetblåsarnas hus. Kopia av
fynd från Herodes tempel vid västra muren i Jerusalem.

Original i Israel Museum, Jerusalem

Det har ibland föreslagits att vårens högtider pekar fram mot
Jesu första ankomst, medan hösten har som fokus hans andra.
Författaren till denna lilla bok vill uttrycka sig lite annorlunda
och säga att de högtider som tydligast handlar om den yttersta
tiden är höstens – men att den yttersta tiden inte är något som
ligger framför oss, utan redan har börjat i och med Jesu verk.
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Yom Kippur, försoningsdagen
Den tionde dagen i den festrikaste av alla Israels månader, den
sjunde, är också den allvarligaste och den liturgiskt viktigaste
av alla högtiderna. I Jerushalajim benämns den Yom kippur. På
svenska, men inte direkt översatt: den Stora försoningsdagen.

Tabernaklet, och senare templet, hade ett yttre rum som använ-
des för den dagliga tempeltjänsten under alla årets dagar utom
en. Denna enda dag gjorde översteprästen själv tjänst och han
var den ende som på just denna enda dag kunde gå in i det inre
rummet, det allra heligaste.

I tältets främre rum går prästerna ständigt in när de för-
rättar gudstjänsten. I det andra rummet går bara överste-
prästen in, en gång om året (Hebr 9:6-7)

Alla andra dagar var översteprästen klädd i guld, ädelstenar och
kläder av fina tyger, men för att göra försoningsdagens tjänst
fick han lägga av all härlighet och klä sig i den enkle levitens
vita linnedräkt, helt utan utsmyckning eller yttre elegans.

Just detta visar att vi måste söka det som försoningsdagen är
förebild för under den tid Jesus lever ett vanligt liv som män-
niska, under hans första ankomst och inte, som tyvärr ofta har
sagts, under tiden i samband med hans återkomst i härlighet.

Det krävs emellertid en del tankearbete för att komma på hur
saker och ting hänger ihop. Författaren till denna lilla bok har
inte gjort allt sådant arbete själv, utan står i skuld till många
andra.

21



Det andra templet, byggt av 
Herodes den store, det som 
Jesus och apoatlarna ofta 
besökte.

Modell från Holyland Hotel,
nu hos Israel Museum ,

Jersualem

Vi vänder oss först till Sveriges främste Matteus-forskare; NT-
docenten Tord Fornberg, som har en hel del att berätta utifrån
den grekiska texten och landet Israels historia och geografi. Låt
oss följa hans resonemang!

Nyckeln till  vad försoningsdagen kan förebilda ligger,  enligt
Fornberg, inte alls i templet, faktiskt inte ens i Jerusalem, utan
uppe i Galiléen och mer specifikt på – förklaringsberget.

På  förklaringsberget  erbjuder  sig  nämligen  Petrus  att  bygga
hyddor, åt  såväl Jesus, som åt de han talar med; Moses och
Elia.  Eftersom det  faktiskt aldrig nämns hur lärjungarna och
deras mästare tillbringade sina nätter, är nog detta inte alls ett
utslag av någon Petri vilja att stanna kvar i härlighetsmolnet.
Det kan han ju ha velat, i och för sig, men det finns en bättre
förklaring: tidpunkten på året.

Tord Fornberg förklarar för oss att det allra mest troliga skälet
till att Petrus erbjuder sig att bygga tre hyddor uppe på förkla-
ringsberget är den instundade festen som ska firas i lövhyddor;
Sukkot. Vi brukar kalla den lövhyddohögtiden.
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Låt oss för ett ögonblick utgå ifrån att docent Fornberg har rätt,
även om det är en överraskande tes. Matteusevangeliets 17:e
kapitel skulle då utspela sig vid lövhyddohögtidens fullmåne.
Genom att titta på kartor över Galiléen och bedöma hur fort det
skulle gå att vandra med lärjungarna drar Fornberg sin slutsats
att fyra dagar tidigare skulle Jesus mycket väl ha kunnat vara i
staden Dan vid en av jordanflodens källor. Där utspelar sig det
16:e kapitlet och det som händer där skulle i så fall, enligt Tord
Fornberg, ha skett just på den stora försoningsdagen.

Vad händer då i Matteusevangeliets 16e kapitel? Jo, Jesus har
frågat lärjungarna vem han är och Petrus har svarat som tales-
man för de alla att Jesus är Messias, den utlovade. Jesu svar
innebär att det är på den bekännelsen som det Nya förbundet
grundas, som en ny gemenskap upprättas och ett nytt ledarskap
istället för tempelprästerna i Jerusalem insätts.

Som en av författarens vänner uttryckte det: “There Peter said
the right words, and Jesus could establish his church.”

Det andra templet. Foto: Gamla staden i Jerusalem
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Pekar således Yom kippur fram mot upprättandet av en ersätt-
ning för tempeltjänsten i Jerusalem? I varje fall tycks Hebréer-
brevets författare anse att så är fallet.

I  Hebréerbrevet  kommenteras  nämligen  tempeltjänsten.  Alla
prästernas verk 364 dagar om året beskrivs i stark kontrast till
översteprästens egen tjänst på försoningsdagen. Författaren ser
tabernaklets själva arkitektur som en förebild för två olika för-
bund. Tjänsten i det yttre rummet avbryts när den kommer som
kan gå in i det allra heligaste, han som har lagt av sig all yttre
härlighet.

Tjänsten i det allra heligaste förebådar alltså det nya förbundet,
dess överstepräst Jesus och det för all framtid fullbordade och
gällande resultatet av Jesu verk.

Därmed visar den heliga anden att vägen in i helgedomen 
inte ligger öppen så länge det främre rummet ännu består. -
- - Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det 
goda som skall komma. Han har gått genom det större och 
fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det 
vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, 
inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för 
alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för 
evigt. (Hebr 9:8, 11-12)

[Han] har renat oss från synden och sitter på Majestätets 
högra sida i höjden (Hebr 1:3b)

När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är full-
bordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin 
ande. (Joh 19:30)
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Själva tempeltjänsten förebildar alltså att Gud låter sig närmas
på två olika sätt i två olika förbund som inte är samtida. När
förhänget framför det allra heligaste revs sönder vid Jesu död
visade  det  att  det  gamla  förbundets  tempeltjänst  inte  längre
behövdes. Det har fyllt sin funktion och pekat fram mot något
bättre som skulle komma – och nu har kommit.

Försoningsdagen,  med  översteprästens  ödmjuka  tjänst  i  det
allra heligaste, förebildar därmed både vad Jesus gjort som of-
ferlamm och som överstepräst; i upprättandet av hans nytesta-
mentliga tempeltjänst, som idag bärs vidare av apostlarnas ef-
terträdare.

Att  Yom  Kippur  ser
ända  fram  till  Petri
bekännelse  att  Jesus
är messias kan tåla att
tänkas  på.  Ett  av  de
starkaste  argumenten
för att det är så, som
de citerade teologerna
lärt,  är  att  saker  och
ting faller på plats på
ett  begripligt  sätt.
Författaren  till  denna
lilla  bok  känner  till
olika  försök  att  vilja
förklara på vilket sätt
försoningsdagen

Foto: Tempelinstitutet, Jerusalem
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är en profetisk förutsägelse, men anser att detta är den bästa, av
alla de som hittills presenterats.

Sukkot, lövhyddohögtiden
Med fullmånen under höstens festrika månad inleds den vecka
som vi kallar lövhyddohögtid, Sukkot. Det är Israels folks allra
största glädjehögtid, då de troende bär med sig en palmkvist
och både äter och sover i en hydda gjord så att stjärnor kan ses
genom dess glesa lövtäckta tak.

Suckots fullmåne över Jerusalem i oktober 2014

I  templet  hissades  stora oljekar  upp i  höga master  och efter
mörkrets inbrott tändes oljan för att lysa upp templets förgårdar
och stora delar av Jerusalem. Israels folk dansade och gladde
sig, både inför den levande Gudens ansikte och för den inbär-
gade skörden av frukt, som vindruvor och fikon.
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Lovsången och hyllningen av Israels Gud i templets förgårdar
av alldeles vanliga människor klädda i fina vita kläder och med
palmkvistar i händerna är en av Uppenbarelsebokens bilder för
det underbara liv de troende utlovas sedan allt jordiskt är slut.

En lövhydda, sukkah, fotograferad i västra Jerusalem år 2014

Att lövhyddohögtiden på så sätt förebådar Jesu andra ankomst
och glädjen efter Lammets bröllop är de flesta kristna överens
om. Det finns emellertid ytterligare en aspekt att nämna här för
fullständighets skull. Fruktskördens druvor pressades för att det
av saften skulle kunna gå att göra vin. Uppenbarelseboken tar
upp detta tema och talar om Guds stränga vredes vinpress. På
ett liknande sätt gör en av profeterna i det första förbundet just
lövhyddohögtiden till en vattendelare. De goyim, hednafolken,
som struntar i den ska straffas med torka och missväxt.
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Den bästa sammanlagda tolkningen av detta är att Sukkot även
förebådar den dubbla utgången, den evighet var och en valt åt
sig under tiden här på jorden.

Det får väl bli den allvarliga avslutningen av ett försök att visa
hur Israels högtider pekar fram mot Jesus och hans verk.

Tempeltjänsten
Det är värt att lägga ett sjunde avsnitt till de sex om högtiderna
vi redan läst och ägna det åt den tjänst Mose inrättade för taber-
naklet i öknen, den som sedan fortsatte i templet i Jerusalem.

Templet och tjänsten där är nämligen, det också, en förebild på
Jesus. Däremot är det inte en förebild för de kristna!

Det första förbundet har upphört, med sitt prästerskap och sin
liturgi. Det går därför inte att hävda att det nya förbundets mål-
tid som ett försoningsoffer bärs fram inför Gud av präster som
ärvt sitt ämbete från far till son. Det går inte heller att hävda att
det Nya förbundets prästerskap ska, som det gamla förbundets,
bara bestå av män och ledas av en kristen motsvarighet till Juda
överstepräst i templet i Jerusalem.

Jesus är vår överstepräst – och vad för övrigt gäller den kristna
gudstjänsten och dess ledare har vi ärvt; men inte från tempel-
tjänsten, utan från – synagogan.

Låt lovsången till Gud och lammet, som sitter på tronen, ljuda
för all framtid i evigheters evigheter!

Amen
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Litteratur
Tord Fornbergs Matteusforskning är publicerad i serien
Kommentar till nya testamentet av Verbum Förlag (Stockholm)
med en ny, uppdaterad utgåva från 2012.

Avsnittet om Yom kippur finns i det andra bandet.

Som avslutande och sammanfattande bild får tjäna denna från
Sions berg; Under nattvardssalen ligger Davids grav och den
synagoga som har samma namn; på gården har Israels folk

börjat bygga lövhydda redan dagen efter Yom Kippur år 5774.

Schalom alechem!
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