25. Gud sa at israelittene skulle bygge
tabernaklet.
Oversikt
1.

Innledning

2.

Gud skrev De Ti Bud på steintavler. (2. Mos 24:12, 16-18)

3.

Gud bød Moses å bygge tabernaklet. (2. Mos 25:1-8)

4.

Tabernaklet måtte bygges nøyaktig etter instruksene Gud gav Moses. (2. Mos 25:9-11, 17-22;
26:31-33; 27:1-2. 9; 3. Mos 1:1-5)

5.

Gud valgte Aron og hans sønner til å tjene Ham som prester. (2. Mos 28:1; 3. Mos 16:2-3, 15)

6.

Gud kom for å bo i tabernaklet. (2. Mos 39:42-43; 40:17, 34)

7.

Konklusjon

Illustrasjoner
Vi anbefaler å bruke illustrasjonene når du underviser denne leksjonen, slik at deltakerne kan forstå
bedre hvordan tabernaklet så ut. Det er flere tegninger av tabernaklet i pakken med illustrasjoner.
Også mange andre modeller, diagrammer og bilder av tabernaklet er mulig å få tak i (søk på internett.)
I denne leksjonen skal vi ikke lære om alle delene i tabernaklet, men vi tar for oss det som er i listen
som følger:
-

Forgården

-

Sammenkomstens telt

-

Kopperalteret

-

Det hellige

-

Det aller helligste

-

Forhenget

-

Arken

-

Nådestolen.

Pek på hver enkelt del når du underviser om den.
Lærer: Undervis alt i leksjonen unntatt det som står i de grå boksene.

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvorfor gav Gud De Ti Bud?
For å vise sin hellige standard.
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For å vise folket at de er syndere som ikke kan komme til Gud på grunn av egne gjerninger.

Når Gud ser på en som hater noen som en morder, og at lyst er det samme som hor. Hva
sier det oss om hvordan Gud dømmer folk?
Han dømmer holdning og intensjon på lik linje med handling.

Hvor mange ganger kan vi bryte Guds bud uten å bli dømt?
Ingen. Dersom vi bryter Guds bud bare én gang, er vi skyldige under fordømmelse.

Hvorfor kan ikke menneskene holde Guds bud slik Gud krever?
Fordi mennesket er en synder som ikke kan være fullstendig lydig i alt.



Vi skal nå se på denne leksjonen.
Gud forklarer hvordan vi kan komme til Ham.
Han visste at israelittene aldri kunne klare å holde sin del av avtalen, fordi de var syndere. De
ville bli evig skilt fra Gud. Men Gud er nådig og barmhjertig, så Han sørget for en måte så de
kunne komme til Ham. Hans instrukser var klare, og Han ville at israelittene skulle følge dem
nøye.

2.


Gud skrev De Ti Bud på steintavler.
Herren ville ikke at israelittene skulle glemme Hans bud som Han talte til dem fra fjellet.
Så Gud ba Moses gå opp på fjellet der Han ville gi ham en holdbar, nedskrevet utgave av
Guds hellige standard.

Les 2. Mos 24:12.
Moses var lydig imot Gud og gikk opp på fjellet.
Han gikk sammen med Josva, medhjelperen sin.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Josva.”
De var oppe på fjellet i 40 dager og netter.

Les 2. Mos 24:16-18.
Mens Moses var oppe på fjellet, gav Herren ham De Ti Bud nedskrevet på steintavler. Herren
forklarte Moses også andre regler og skikker som Han ville at israelittene skulle følge.
Mens Moses var på fjellet, fortalte Herren ham at israelittene skulle bygge et sted der Han
ville bo sammen med dem.

3.

Gud bød Moses å bygge tabernaklet.


Herren gav Moses instrukser om hvordan israelittene skulle bygge tabernaklet.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Tabernaklet.”
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Tabernaklet skulle ikke bare være et sted hvor Gud ville bo blant israelittene. Det skulle også
være et sted hvor de kunne komme med sine offer og tilbe Ham.

Les 2. Mos 25:1-8.


Det er viktig å forstå hvorfor tabernaklet var så nødvendig for israelittene.
Dere husker at Gud gjorde en avtale med israelittene.
Hva ville skje med israelittene om de holdt Guds lov?
Gud ville være med dem og beskytte dem og velsigne dem.

Hva ville skje om de ikke klarte å holde Guds lov?
Han ville ikke velsigne dem som nasjon, og de ville bli straffet med døden.



Herren visste at israelittene ikke klarte å holde Loven.
De hadde lovt å holde De Ti Bud, så hvorfor var det uunngåelig for dem å feile?
Fordi de var syndere og ute av stand til å holde Guds lov.

Dersom ikke Gud sørget for en vei til å få tilgivelse, ville de ikke ha noen mulighet til å unngå
straffen de fortjente for sin ulydighet.


Israelittene hadde allerede feilet.
Mens Moses var oppe på fjellet for å motta instruksene fra Herren, hadde israelittene laget
en gullkalv som de tilba. De sa at det var guden som hadde utfridd dem fra Egypt.
Vers for læreren: 2. Mos 32
Lærer: Vi kommer ikke til å ta med historien om hvordan Israel laget og tilba gullkalven.
Dette kurset fokuserer på historier som peker mot Kristus og avslører menneskenes
syndige natur.



Gud bød dem sette opp tabernaklet som et sted der Israel kunne få tilgivelse for sine synder.
Hvorfor gav Gud dette stedet hvor de kunne få tilgivelse for sine synder?
Fordi Gud er nådig og barmhjertig, og Han ville ikke ødelegge dem.

De kunne komme til tabernaklet og få Guds tilgivelse og miskunn og bli frelst fra straffen de
fortjente for sine lovbrudd.

4.


Tabernaklet måtte bygges nøyaktig etter instruksene Gud gav Moses.
Tabernaklet og alt i det måtte lages nøyaktig etter Guds forskrift.

Les 2. Mos 25:9.
Israelittene måtte bygge tabernaklet nøyaktig etter forskriftene Gud hadde gitt Moses.
Dette er enda en påminnelse om at Gud er den som har rett til å si hvordan mennesket skal
komme til Ham.
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Kan dere huske en annen hendelse som lærer oss det samme?
Kain nektet å komme til Gud på den måten Han hadde vist dem, og Kain ble ikke akseptert av Gud.
Noah fikk nøyaktige instrukser om hvordan han skulle bygge arken. Noah trodde Gud og gjorde som Han
sa. Han ble frelst fra vannflommen.

Vi kan ikke fortelle Gud hvordan vi skal komme til Ham. Det må bli på den måten Han har
sagt oss i Bibelen.


Tabernaklet skulle være flyttbart.
Israelittene skulle reise en lang vei. Det ytre dekket skulle være av dyreskinn og materialet av
vevd geitehår. Dette lignet det materialet israelittene laget sine egne telt av.
Hver gang Gud ba israelittene slå leir, satte de opp tabernaklet midt i leiren.



Tabernaklet skulle ha to rom.
Lærer: Vis Illustrasjon 24.



Det første rommet var Det hellige.
En kunne gå inn i dette rommet fra forgården gjennom teppene som hang foran tabernaklet.



Det andre rommet var Det aller helligste.
Dette rommet skulle være det viktigste stedet i tabernaklet, for det var her Gud ville bo
sammen med sitt folk. Det var et sted helliget for Gud alene. Den eneste inngangen til dette
rommet var gjennom Det hellige.



Skrinet, som ble kalt ”arken” skulle lages for en helt spesiell hensikt.

Les 2. Mos 25:10-11.
Arken er kjent med forskjellige navn. Den ble kalt ”Paktens ark”, ”Herrens ark”, ”Guds ark” og
”vitnesbyrdets ark.” Den skulle lages av akasietre og dekkes med gull.


Lokket på arken skulle være en gullplate som ble kalt ”nådestolen.”

Les 2. Mos 25:17-20.
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Dette var det aller viktigste møbelet i hele tabernaklet, fordi nådestolen var det stedet der
Guds nærhet ville bli manifestert, og hvor Han skulle vise miskunn mot nasjonen Israel.
De skulle også lage to kjeruber av gull som skulle bli plassert på hver ende av nådestolen.
Hva er kjeruber?
Engler.

Hva sier skriftstedet om hvordan kjerubene skulle være plassert i forhold til hverandre?
De skulle stå mot hverandre med vingene utstrakt mot hverandre. Ansiktene skulle se ned på nådestolen.

Skriften viser at kjerubene skulle representere Guds hellighet og rettferdighet.
Vers for læreren: Esekiel 1 og 10. Disse kapitlene beskriver kjeruber.
Vi lærte i en tidligere leksjon at Gud plasserte levende kjeruber på østsiden av Edens hage.
Hva gjorde kjerubene der?
De voktet veien til Livets tre, for å hindre Adam og Eva i å gå tilbake og ete av frukten av dette treet.



Arken og nådestolen skulle plasseres i Det aller helligste.
Lærer: Vis Illustrasjon 24.
Dette var de eneste møblene i Det aller helligste.

Les 2. Mos 25:21-22.
Herren ba Moses legge de to steintavlene som Han hadde skrevet De Ti Bud på, ned i arken.
Gud lovte at når alle deler av tabernaklet var laget og satt opp etter Hans instrukser, skulle
Han ta bolig i Det aller helligste. Hans nærhet ville vises ved at det var et strålende lys
mellom kjerubene.
Vers for læreren: 2. Mos 40:34-35.
Jødene kalte dette lyset i Det aller helligste for Sjekina, herlighetens sky.


Forhenget skilte Det aller helligste fra Det hellige.

Les 2. Mos 26:31-33.
Dette nydelige broderte teppet skulle henge som en skillevegg mellom de to rom i
tabernaklet.
Dette skillet var en stadig påminning for israelittene om at de var skilt fra Gud på grunn av sin
synd.
Lærer: Vis Illustrasjon 24.


Rundt tabernaklet var det en forgård.
Lærer: Vis Illustrasjon 25.
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Les 2. Mos 27:9.
Det skulle være en forgård rundt tabernaklet som var gjerdet inne av tepper av vevd lin.
Teppene skulle bli holdt oppe mellom stenger. Gud hadde spesielle forskrifter for mål og
dimensjoner på forgården, som for alle andre ting i tabernaklet.
Det var bare én inngang til forgården. Alle som skulle komme til Gud måtte komme gjennom
denne ene inngangen.
Husker dere noe annet vi lærte om at det var bare én inngang?
Noahs ark hadde bare éi dør. Alle som ble reddet fra Guds dom gikk inn gjennom den ene døra.



Kopperalteret skulle stå inne i forgården.

Les 2. Mos 27:1-2.
Dette alteret skulle lages av tre og dekkes med kopper. Det skulle stå innenfor inngangen til
forgården.
Lærer: Vis Illustrasjon 25 og pek på kopperalteret.

Les 3. Mos 1:1-5.
Når en person kom med et offer for å brenne det for Herren, måtte han ta det til
kopperalteret. Gud sa at israelittene kunne bære fram sauer, geiter, okser, duer eller
dueunger som offer.
Vers for læreren: 3. Mos 1:10, 14
Når en person kom med et dyr, skulle han legge hånden på dyrets hode før det ble slaktet.
Ved å legge hånden på offeret, bekjente han til Gud at han var en synder som fortjente å dø,
men han ba Gud om å ta imot dyrets død i sitt sted. Gud tilgav syndene til dem som kom i tro
på Ham og bar fram det offeret Han krevde.


Blod av dyr kunne ikke betale for synd.
Det var bare et bilde på straffen som synderen fortjente.
Hva ble israelittene stadig minnet om når de bar fram dyreoffer?
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At de hadde brutt Guds lov og fortjente døden.

Vers for læreren: Hebr 9:23-24; Hebr 10:1-4

5.


Gud valgte Aron og hans sønner til å tjene Ham som prester.
Gud utpekte Aron, Moses sin bror, til å være yppersteprest, og hans sønner til å være prester.

Les 2. Mos 28:1.
Deres oppgave skulle være å tjene Gud i tabernaklet og hjelpe til med ofringene.


Gud sa hvem som kunne gå inn i Det aller helligste.

Les 3. Mos 16:2-3.
Bare Aron, ypperstepresten, hadde lov til å gå inn i Det aller helligste, der Gud var. Dersom
noen andre prøvde å gå inn bak forhenget, ville han dø momentant.
Aron skulle gå inn bare én gang om året – ”Den store soningsdagen.”
Vers for læreren: 3. Mos 16:34; 3. Mos 23:26-32


Aron skulle ta med blod av et dyr inn i Det aller helligste.

Les 3. Mos 16:15.


Før Aron hadde lov til å gå inn i Det aller helligste, måtte han slakte et dyr og ta blodet av det i
ei skål.
Gud lovte å tilgi Israel deres synder for året som hadde gått. Men Han ville tilgi dem bare
dersom Aron gjorde akkurat som Herren hadde gitt Moses instrukser om.
Hvorfor kunne ikke blod av dyr betale for synd?
Fordi straffen for synd er død for synderen, og det betyr også å bli skilt fra Gud for evig i fortapelsen.

Synd må bli betalt fullt ut. Men Gud lovte å holde dommen tilbake for Israel og tilgi dem
syndene deres for året som hadde gått, dersom de kom til Ham i tro på og den måten Han
hadde sagt.
Lærer: Det du nå har forklart er ”læreren om forsoningen.” I gammeltestamentlig tid
ble alle som kom til Gud på Guds måte, tilgitt sine synder (Salme 103: 3, 12). Dette
gjorde Gud fordi Han ville ta seg av hele syndeproblemet til fulle ved at Jesus Kristus
ofret sitt liv og blod på korset. Da Kristus døde, la Gud alle de gammeltestamentlige
troendes synder på Ham. Gud hadde tilgitt dem på forhånd, så Han lot dem være
ustraffet til Jesus tok dem alle på seg (Rom 3:25; Hebr 9:15).
Dette vil vi komme mer inn på i senere leksjoner.
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6.


Gud kom for å bo i tabernaklet.
Israelittene bygde tabernaklet og reiste det akkurat slik Herren hadde gitt Moses instrukser
om.

Les 2. Mos 39:42-43., og etterpå 2. Mos 40:17.


Gud kom for å bo midt i israelittens leir – i Det aller helligste.

Les 2. Mos 40:34.
Israelittene kunne nå komme til Gud på den måten Han hadde sagt gjennom Moses.

7.

Konklusjon
Vi behøver aldri å korrigere Gud. Alt menneskene i Bibelens dager behøvde å vite, fortalte
Han dem. Han forteller også oss det vi behøver å vite, i sitt Ord.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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