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Forsoningsdagen
• Herren sa til Moses: Merk dere den tiende dagen i
denne sjuende måneden, soningsdagen. Det skal være
en hellig samling for dere, og dere skal ydmyke dere og
bære fram gaveoffer for Herren. Den dagen må dere
ikke gjøre noe arbeid, for det er soningsdag. Da skal
det gjøres soning for dere for Herren deres Guds
ansikt.”
3. Mos 23:26–28

Forsoningsdagen
• Yom Kippur er den største og viktigste av alle de
jødiske høytider
• Yom betyr "dag" og Kippur betyr "forsoning" eller
”overdekking".
• De ti dagene som inkluderer Rosh HaShanah og Yom
Kippur er kjent som “Åndens dager”.
• Yom Kippur er den endelige dag for dommen, når Gud
dømmer folket.

Forsoningsdagen
• Vi leser i det gamle
testamentet (GT) at
ypperstepresten kom inn i
«Det aller helligste» i
templet en gang i året på
Yom Kippur for å gjøre
forsoning for synder.
• Dette var en faste- og
bønnetid.

Forsoningsdagen
• Ypperstepresten ofret et
blodoffer som forsoning på
vegne av folket.
• Dette dyreofferet var
betaling for sine egne
synder og folks synder.

Forsoningsdagen
• Da ypperstepresten var ferdig
med sonings-handlingen, ble
en geitebukk løslatt og sluppet
ut i ørkenen.
• Denne "syndebukk" bar Israels
synder vekk, for aldri å
komme tilbake.

Forsoningsdagen
• Etter at templet ble ødelagt i år 70, kunne det jødiske
folk ikke lenger ofre i tempelet for forsoning.
• De har erstattet dette med bønn, gode gjerninger og
veldedige gaver i håp å ta bort straffen for deres
synder.

Vestmuren

Forsoningsdagen
• Yom Kippur er en fastedag,
og det er ikke noe arbeid på
denne dagen, heller ikke i
hjemmene.
• Mange jødiske mennesker
tilbringer dagen på synagogen
og ber om tilgivelse for deres
synder.

Forsoningsdagen
• Jonas bok leses i
ettermiddagstjenesten for å
minne folk om Guds tilgivelse
og barmhjertighet.
• Umiddelbart etter kveldstjenesten, har deltakerne et
"break fast" måltid.

Forsoningsdagen

• Da templet stod, ble det “Aller helligste” i templet skilt
fra menigheten med et tykt slør fra gulv til tak, og det
ble gått inn i en gang i året på Yom Kippur.
• Da Jesus døde på korset, ble sløret revet fra topp til
bunn (Lukas 23: 44-46).

Forsoningsdagen
• Kristus kom som yppersteprest og gikk inn i Det aller
helligste (himmelen selv) en gang for alle, med sitt eget
blod, etter å ha oppnådd evig forløsning (Hebr. 9:12).
• De son tror på Jesus aksepterer dette offeret på korset
som den endelige forsoning for sin synd: "Men nå er
Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om,
blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds
rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle
som tror. (Rom 3.21)

Forsoningsdagen
Den jordiske yppersteprest

Messias Jesus, ypperstepresten

Måtte ofre for sine egne synder (Hebr. 5:3).

Trengte ikke å ofre for seg selv fordi han var
uten synd (Hebr. 4:15). Kan identifisere seg
med våre svakheter fordi han ble menneske
(2:17).
Stadig forbønn for folket (7:25). Inntok det
aller helligste på våre vegne (6: 19-20).

Tilbød offer for folks synder (5:3).
Alle jordiske yppersteprestene døde og
dermed endte deres prestedømme (7:23).

Ble gjort til en yppersteprest for alltid av
Gud (5: 6, 10; 6:20). En evig prest fordi han
lever for alltid (7:24).

Tilbød offer av geiter og okser (9: 12-13).

Han er både den som tilbyr offeret og er
offeret selv (7:27).

Prest ved fødsel og herkomst (5: 4).

Var ikke en prest ved fødsel (7:16).

Tjente i den jordiske kopien eller skyggen
av det virkelige helligdommen (8: 5).

Tjente i det virkelige tabernaklet i himmelen
(8: 2; 9:11, 24). Har gått gjennom himlene
(4:14).

Forsoningsdagen
Den jordiske yppersteprest

Messias Jesus, ypperstepresten

Tjente under den gamle pakt (7:5).

Tjente under en ny og bedre pakt (8: 6)

Mindre enn Messiah Jesus`tjeneste (7:6–7).

Tjenesten er større enn prestenes (8:6).

Hans dyreoffer var ikke tilstrekkelige for å
fjerne av synden (9: 9; 10:11).

Hans offer av sitt eget blod er i stand til helt
å fjerne synder (9:14; 10:14).
Han er både den som tilbyr ofre og er ofret
selv (7:27).

Måtte ofre år etter år (10:1).
Bare ypperstepresten kom inn i det hellige
sted i det jordiske helligdommen (9:7).

Tilbyr bare ett offer en gang for alle, så det
er ikke lenger behov for nye ofre (9:26;
10:18).
Alle som tror på Jesus, kan trygt komme inn
i Det Aller Helligste i den himmelske
helligdommen (10:19).

Forsoningsdagen
• Når Messias kommer tilbake, vil Israel se på ham, som
de har gjennomstukket, og omvende seg (Zak 12:10).
• På denne omvendelses-dagen vil Israel bli tilgitt og
permanent gjenopprettet.

