26. Israelittene trodde ikke på at Gud
ville gi dem Kanaans land.
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1.


Innledning
Repetisjon.
Hvorfor ba Gud israelittene om å bygge tabernaklet?
Så de kunne ha en plass der de kunne komme til Ham og få miskunn og tilgivelse, og bli frelst fra straffen
de fortjente for å ha brutt Guds Lov.

Hvordan skulle de lage tabernaklet?
Ved å nøyaktig følge instruksene Gud hadde gitt Moses da han var oppe på fjellet.

Hva var beviset på at Gud hadde kommet for å bo i Det aller helligste i tabernaklet?
Lysglansen som skinte mellom kjerubene over nådestolen.

Hva symboliserte det tykke forhenget mellom Det hellige og Det aller helligste?
Det minnet israelittene om at de var skilt fra Gud på grunn av sin synd.

Når en israelitt bar et offerdyr fram til kopperalteret, skulle han legge hånden sin på
dyrets hode før han slaktet det. Hva symboliserte dette?
Det var en påminning om at han var en synder som hadde fortjent å dø, men ba Gud om å ta imot dyrets
død i sitt sted.

Hva skjedde hvert år på den store soningsdagen?
Ypperstepresten ofret et offer for hele Israel. Så skulle han bære blodet inn i Det aller helligste og sprinkle
blod på nådestolen. Når det var gjort, ville Gud holde dommen tilbake for syndene de hadde gjort i løpet
av året som var gått.

Kunne blod av dyr gi Gud full betaling for synd?
Nei.
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Hva var full betaling for synd?
Død – adskillelse fra Gud og evig straff.



Nå skal vi se på denne leksjonen.
Gud er mektig.
Han har gitt oss mange fortellinger i sitt Ord om hva som skjedde da Han utløste sin kraft.
Det må ha vært absolutt enormt å se Rødehavet dele seg, å se vann strømme fram av klippen
som Moses slo på, og se Sinaifjellet skjelve under Guds nærhet. Han har gitt oss disse
nedskrevne vitnesbyrd om sin styrke, så vi skal stole på Ham. Det er blasfemi å tvile på Gud
Herren allmektig.

2.


Herren førte israelittene til grensen av Kanaans land.
Tiden var kommet for israelittene da de skulle fortsette reisen til Kanaans land.
Etter at Gud hadde gitt dem sin Lov på Sinaifjellet, og etter at de hadde bygget tabernaklet
og Gud hadde kommet for å bo hos dem, var tiden kommet for dem til å gå til landet som
Gud hadde lovt forfedrene deres. Denne generasjonen hadde aldri vært i Kanaan før, og de
visste ikke veien, så Gud ledet dem ved skystøtten gjennom hele reisen.

Les 2. Mos 40:36-38.
Hva minnet skystøtten, som ledet dem om dagen, og ildstøtten, som ledet dem om
natten, israelittene om?
At Gud var med dem hele tiden og viste dem veien tilbake til Kanaan.

Når Gud ville at de skulle stanse, ville skystøtten hvile over tabernaklet. Og når Han ville at de
skulle begynne å reise igjen, løftet skystøtten seg og beveget seg foran dem.


Selv om israelittene hadde tvilt på Gud mange ganger, og vært ulydige imot Ham, fortsatte Gud
å lede dem.
Etter at de forlot Sinaifjellet, førte Herren dem gjennom ørkenen til de nådde Kades Barnea
på grensen til Kanaan.
Hvorfor gav ikke Gud opp israelittene når de tvilte på Ham?
På grunn av sin miskunn og nåde og sine mange løfter til Abraham, Isak og Jakob.

Gud gjør alltid det Han sier Han vil gjøre. Han er til å stole på.
Lærer: Vis på Kart 1, ”Kades Barnea” i Paranørkenen.


Da Gud lovte å gi landet til Abraham, tok Han ikke straks landet fra dem som bodde der.
Gud er hellig og vil aldri handle urettferdig, heller ikke imot dem som forkaster Ham.
Grunnen til at Gud ikke tok landet fra kanaaneerne, finner vi i 1. Mos 15:16. Her leser vi at
Gud sa til Abraham: ”For ennå har ikke amorittene fylt sin ondskaps mål.”
Amorittene, som bodde i Kanaan, var ekstremt onde på den tiden Gud lovte landet til
Abraham, men de hadde enda ikke kommet til det punkt at Gud ville fjerne dem for å gi
landet til Abraham og hans folk.
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Hva gav Gud amorittene mulighet til å gjøre?
Å vende seg til Ham.

Gud var nådig og ventet i Noahs dager, og Han var også nådig og ventet med å utrydde
amorittene.
1. Peter 3:9 sier at Gud ”… ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til
omvendelse.”
I stedet for å vende om fra sine onde veier, gikk innbyggerne i Kanaan videre i ondskap,
umoral og avgudsdyrkelse. Blant annet drev de med barneofringer.


Da Israel kom til grensen til Kanaan, var tiden kommet da Herren ville straffe folket som bodde
i landet.
Guds plan var å gi deres territorium til israelittene.
Hvilket karaktertrekk hos Gud ser dere i at Han ville straffe innbyggerne i Kanaan?
At Gud er hellig.

Vi må huske på det at samtidig som Gud er nådig og barmhjertig, så er Han også hellig og
rettferdig og vil aldri overse synd. Gud vil sørge for at all synd blir betalt fullt ut.


Gud ba Moses velge ut en mann fra hver av Israels 12 stammer.
Disse 12 mennene skulle gå inn i landet som speidere og komme tilbake med rapport til
Moses om hva de hadde sett.

Les 4. Mos 13:1-3, 17-20.


12 menn speidet ut landet.

Les 4. Mos 13:21, 23-25.


Speiderne kom tilbake til Moses og israelittene med melding.

Les 4. Mos 13:26-29.
Mennene fortalte sannheten. Det var sterke murer rundt byene og landet var bebodd av
mektige krigere, og noen av dem var kjemper.

3.


Israelittene trodde ikke at Gud ville gi dem landet.
Bare to av speiderne trodde at Gud ville overvinne innbyggerne i landet.
Det var Josva og Kaleb.

Les 4. Mos 13:30.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Josva.”
Josva og Kaleb så også de sterke murene og de kraftige mennene i landet.
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Hva var det Josva og Kaleb husket om Gud?
At Han var allmektig og kunne gjøre alt det Han ville.
At Gud hadde gjort mange mirakler da Han førte dem ut fra slaveriet i Egypt og gjennom ødemarken.

Josva og Kaleb trodde at Gud ville drive ut folket og gi dem Kanaan, slik Han hadde lovt.


De andre 10 speiderne trodde ikke på Gud.
De sa at det var umulig for israelittene å vinne Kanaans land.

Les 4. Mos 13:31-33.


De hadde glemt at Gud kan gjøre alt det Han vil.
Nevn noen mektige gjerninger de hadde sett Gud gjøre for dem:
Sendt plager over egypterne.
Utfridd dem fra slaveriet i Egypt.
Ført dem gjennom Rødehavet.
Sørget for manna i ødemarken.
Sørget for vann fra fjellet.

Selv om de 10 speiderne hadde sett alle disse miraklene, trodde de ikke at Gud kunne
overvinne folket i Kanaan og gi landet til israelittene.
Tror du israelittene trodde på Josva og Kaleb eller på de 10 speiderne som tvilte på Gud?
Lærer: Gi deltakerne tid til å svare, og gå videre i leksjonen.


Israelittene var enige med de 10 speiderne som tvilte på Gud.

Les 4. Mos 14:1-10.


Herren hørte alt israelittene sa.
Når de ikke ville tro på Gud, hva var det de egentlig beskyldte Gud for?
At Han ikke hadde snakket sant da Han lovte å gi dem landet.

Vers for læreren: 1. Joh 5:9-10


Josva og Kaleb sa at folket måtte tro på Herren.
Selv om Gud hadde lovt å gi dem landet trodde ikke israelittene på Ham, og de gjorde opprør
imot Ham.

4.


Gud straffet israelittene for deres vantro.
Gud var sint på israelittene fordi de ikke ville tro på Ham.

Les 4. Mos 14:26-32.


Å ikke tro på Gud er å gjøre opprør imot Ham.
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Vi har allerede lært at Gud straffer dem som ikke vil tro på Ham.
På samme måte som Han straffet Adam og Eva, Kain og folket i Noahs dager, Farao og
egypterne, så straffet Han nå israelittene som ikke ville tro på Ham.
På hvilken måte straffet Han israelsfolket?
De måtte vandre rundt i ødemarken i 40 år, og alle voksne måtte dø, unntatt Josva og Kaleb.

Å gjøre opprør imot Gud har konsekvenser.


De fleste mennesker i dag er lik israelittene.
Hver dag og natt viser Gud verden at Han er en allmektig Gud.
På hvilken måte viser Han det?
Gjennom det fantastiske skaperverket.

Selv om folk er omgitt av så mange beviser på Guds eksistens, så velger mange ikke å tro på
Ham. Noen nekter å tro at Gud er Skaperen, og de nekter å tro at de skal stå ansvarlige for
Ham. De tror ikke at Han kan forløse dem fra straffen for deres synd.
Lærer: Spørsmålene som følger er bare for at deltakerne skal tenke over ting. De skal
ikke svare høyt.
Hvilken holdning har vi til Gud?
Tror vi på Gud?
Tror vi på Hans Ord?

5.


Israelittene klaget fordi de manglet vann.
Israelittene vandret rundt i ødemarken i 40 år.
De var igjen i omtrent samme situasjon som da Gud førte dem gjennom Rødehavet. De
hadde ikke vann.



Israelittene la skylden på Moses og Aron.

Les 4. Mos 20:1-5.


Israelittene henvendte seg ikke til Herren for å få hjelp, selv om de hadde sett Ham gjøre
mange mirakler.
Hva hadde Gud gjort for å gi dem vann tidligere?
Han fikk vann til å strømme fram fra fjellet.

Hvorfor ba de ikke Gud om hjelp denne gangen?
De trodde ikke på Gud, enda Han hadde gjort så mye for dem.



Moses og Aron trodde på Gud og ba Ham om hjelp.

Les 4. Mos 20:6.
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Uten Guds hjelp ville israelittene ha tørstet i hjel.


Gud ba Moses tale til fjellet.

Les 4. Mos 20:7-8.
Første gangen de trengte vann, leste vi at Gud ba Moses slå på fjellet.
Vers for læreren: 2. Mos 17:5-6.
Denne gangen skulle Moses tale til fjellet. Legg merke til at hver gang måtte det bli gjort
akkurat som Gud sa.


Moses var ulydig og slo på fjellet.

Les 4. Mos 20:9-11.
Moses og Aron var sinte, så de stolte ikke helt og fullt på Herren i denne situasjonen.


Gud straffet Moses og Aron.
Fordi de ikke handlet på den måten Gud sa, skulle ingen av dem få komme inn i Kanaan.
Lærer: Noen vil kanskje stille spørsmål om hvorfor Moses og Aron fikk så hard straff for
dette feilgrepet. Skriften forteller oss ikke nøyaktig hvorfor, men her er noen
muligheter:
Moses og Aron hadde fått store privilegier som ledere. De var Guds personlige
representanter for nasjonen Israel. Det de sa og gjorde, ble sett på som Guds Ord og
handlinger (2. Mos 15:16; 18:19; 4. Mos 20:12).
Da Moses slo på fjellet en gang til, dro han oppmerksomheten mot seg selv, som om
det var han som hadde autoritet til å skaffe vann (4. Mos 20:12). Han glemte å gi Gud
Hans rette plass, og ved sine ord og handlinger viste han feil bilde av Gud.
Det er et generelt prinsipp i Skriften at dess større ansvar Gud har gitt en person, dess
større straff vil den få når han feiler i å leve opp til det Gud har satt ham til (Luk 12:48;
Jakob 3:1).

Les 4. Mos 20:12.


Aron døde.

Les 4. Mos 20:23-25, 28.
Arons sønner tar over etter Aron som yppersteprester.

6.


Da israelittene talte imot Gud og Moses igjen, sendte Gud giftige
slanger inn i leiren.
Israelittene ble snart utålmodige og klaget igjen.
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Gud hadde tatt seg av israelittene mange ganger. Han hadde gitt dem vann fra fjellet, frisk
manna hver dag, men likevel stolte de ikke på at Han ville sørge for dem videre.

Les 4. Mos 21:4-5.


Denne gangen straffet Gud dem ved å sende giftige slanger inn i leiren.

Les 4. Mos 21:6.
Israelittene kunne ikke komme seg unna slangene Herren hadde sendt. De var overalt.
Mange ble bitt og døde.


Det er umulig å unngå Guds straff.
Når Gud bestemmer at det er tid for straff, er det ingen steder å gjemme seg unna.
Vi har tidligere lært om folket i Noahs dager, de kunne ikke unngå straffen etter at Gud
hadde lukket døra til arken. Og folket i Sodoma og Gomorra kunne heller ikke gjemme seg
unna Guds dom.



Israelittene forandret straks holdning imot Gud og innrømte sin synd.

Les 4. Mos 21:7.
De forsto at de ikke kunne redde seg selv fra døden, og Moses kunne heller ikke redde dem.
Bare Gud kunne berge dem.


Vi er akkurat som israelsfolket.
Vi må også innrømme at vi ikke kan redde oss selv fra straffen for syndene våre.

7.


Gud helbredet dem som så på slangen på stangen.
Herren fortalte Moses hva han skulle gjøre for israelittene.
Han sa ikke at de måtte finne en løsning på problemet selv.



Moses skulle lage en kopperslange og sette den opp på en stang.
De som var bitt av slanger, skulle ikke dø dersom de så på slangen som hang på stangen.

Les 4. Mos 21:8-9.
Lærer: Vis Illustrasjon 26.
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Alle som så på kopperslangen som hang på stangen, ble helbredet.
Israelittene fortjente ikke Guds hjelp, men Herren var villig til å tilgi dem og redde dem som
trodde på Hans Ord.
Vers for læreren: Salme 145:17-20; Rom 10:13



Kopperslangen hadde ingen kraft.
Det var Guds makt som helbredet de som trodde på Ham.



De kunne bli helbredet bare om de gjorde det Gud hadde sagt.
Hvorfor tror du israelittene ikke kunne bli helbredet om de bare ropte til Gud om hjelp
men ikke så på slangen som hang på stangen?
Fordi Gud sa at de skulle se på kopperslangen. De måtte gjøre som Gud hadde sagt.



Gud holdt sitt løfte til alle som trodde på Ham og gjorde som Han hadde sagt.
Gud holder alltid sine løfter. Gud helbredet straks alle som så på slangen på stangen. Vi kan
stole på Gud i alt Han sier.
Lærer: Kopperslangen som Moses laget, ble ødelagt av kong Hiskia. Han ødela den
fordi israelittene hadde begynt å tilbe den (2. Kongebok 18:4).

8.

Konklusjon
Har dere noen spørsmål i forbindelse med denne leksjonen?
Lærer: Svar på spørsmålene ved å henvise til Skriften.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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