27. Gud førte israelittene inn i Kanaan.
Gud utvalgte ledere for dem, og en konge.
Oversikt
1.

Innledning

2.

Israelittene som ikke trodde på Gud, døde i ødemarken.

3.

Gud utvalgte Josva til å ta over etter Moses som leder. (4. Mos 27:18-23; 5. Mos 34:1-5)

4.

Josva førte israelittene inn i Kanaan. (5. Mos 34:9; Josva 1:1-2; 11:23; 23:14-16)

5.

Israelittene begynte med avgudsdyrking etter at Josva døde. (Dom 2:7-15)

6.

Gud utvalgte dommere til å lede nasjonen Israel. (Dom 2:16-19; 1. Sam 8:1-7)

7.

Gud utpekte Saul til å bli den første kongen over nasjonen Israel. (1. Sam 11:14-15; 13:13-14)

8.

Gud valgte David til å bli Israels andre konge. (1. Sam 16:1-5, 11-13; 2. Sam 5:1-4; 7:1-3, 1217; 1. Krøn 22:5-6)

9.

Salomo ble den tredje kongen i Israel, og han bygde templet. (1. Krøn 29:26-28; 2. Krøn 2:1;
5:1; 7:1-4)

10.

Mange konger hersket over Israel etter at Salomo døde.

11.

Konklusjon

Lærer:
Denne leksjonen går fort gjennom hovedhendelsene som skjedde i løpet av flere hundre år – fra
Israel gikk inn landet Gud hadde lovt å gi dem, til kong Salomo døde. Selv om det var mange
interessante ting som skjedde i løpet av den tiden, vil vi holde fokus på løftet om Forløseren.
Dette er en av de lengre leksjonene i dette kurset, men ikke velg ut noe og la det andre ligge. Hvert
punkt bygger videre på det forrige og er like viktig. Dersom tiden blir for kort, kan dere bruke to
samlinger på denne leksjonen.

1.


Innledning
Repetisjon.
Hva rapporterte de 12 speiderne som kom tilbake fra Kanaans land?
At landet var fruktbart, men byene var omgitt av sterke murer og innbyggerne var kraftige krigere.

Hvorfor trodde ikke folket på Josva og Kaleb når de sa at Gud ville gi dem landet?
Fordi de trodde på de andre ti speiderne som sa at hindringene var altfor store.

Hva sa israelittene egentlig om Gud når de ikke trodde på Ham?
At Han var en løgner.

Hvordan straffet Gud israelittene som ikke trodde at Han kunne føre dem inn i Kanaans
land?
De måtte dø i ødemarken.
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Israelittene gikk rundt i ødemarken i 40 år. Hva gjorde de den gangen Gud straffet dem
med å sende giftige slager inn i leiren?
De klaget og knurret imot Gud.

Hva sa Gud gjennom Moses, at de skulle gjøre som var bitt av slangene?
De skulle se opp på kopperslangen som Moses hengte opp på en stang.

Hva viste israelittene når de så opp på kopperslangen?
At de trodde på Gud.



Nå skal vi se på denne leksjonen.
Guds Ord er til å stole på.
Han trekker aldri tilbake noe Han har sagt, for Hans kunnskap er fullkommen og Hans Ord er
uforanderlig. Han er absolutt troverdig.
Når vi stoler på Guds Ord, har vi et hjerte som behager Herren.

2.


Israelittene som ikke trodde på Gud, døde i ødemarken.
Voksengenerasjonen som kom ut fra Egypt, fikk ikke komme inn i Kanaan.
Hvorfor døde alle de voksne israelittene, unntatt Josva og Kaleb, utenfor Kanaan?
Fordi de ikke trodde at Gud kunne føre dem inn i landet.

Gud sa at de ikke kunne komme inn i landet, og Han gjorde akkurat som Han sa.


Det er på samme måte med oss som med Israel om vi ikke tror Guds Ord.
Vi har Bibelen tilgjengelig, og vi kan lese og studere den så ofte vi vil. Gud holder oss
ansvarlige for å gjøre oss kjent med, og tro på, hva Han har skrevet. Dersom vi ikke tror,
kommer vi ikke inn i Himmelen.
Vers for læreren: Hebr 3:16-4:2

3.


Gud utvalgte Josva til å ta over etter Moses som leder.
Moses fikk ikke lov til å føre den neste generasjonen av israelsfolket inn i Kanaan.
Hvorfor ville ikke Gud la Moses gå inn i Kanaan?
Fordi han hadde vært ulydig imot Herren da han slo på fjellet i stedet for å tale til det.



En ny leder skulle utpekes til å lede den neste generasjon av israelitter.
Gud sa til Moses at han skulle velge Josva til å ta over som leder.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Josva.”

Les 4. Mos 27:18-23.
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Josva hadde vært Moses sin kompanjong og medhjelper. Han hadde vært sammen med
Moses da Gud gav han De Ti Bud på Sinaifjellet. Josva var også en av speiderne som trodde at
Gud ville gi Kanaans land til israelittene. Han var en mann som stolte på Gud.


Tiden var kommet da Moses skulle dø.
Etter at Moses hadde pekt ut Josva som den neste lederen for israelsfolket, sa Gud til Moses
at han skulle gå opp på et høyt fjell som lå nært grensen til Kanaan. Der på fjelltoppen viste
Gud Moses landet Han hadde lovt Abraham, Isak, Jakob og deres etterkommere.

Les 5. Mos 34:1-5.
Moses døde oppe på fjellet.


Gud er suveren.
Gud gjorde som Han hadde sagt – Moses fikk ikke komme inn i Kanaan.
Når Gud har bestemt at en person skal forlate denne verden, er det ingen, selv ikke den
beste lege, som kan holde ham i live.

4.


Josva førte israelittene inn i Kanaan.
Josva var Israels nye leder.

Les 5. Mos 34:9, og etterpå Josva 1:1-2.
Da Josva førte israelittene inn i Kanaan, gav Gud dem landet Han hadde lovt Abraham.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Det lovede land.”

Les Josva 11:23.


Ingen kunne hindre Gud i å fullføre sin plan om å gi israelittene Kanaans land.
Hvordan prøvde Satan å hindre Guds plan da israelittene var i Egypt?
Han brukte Farao til å holde dem i slaveriet der.

Israelittene tvilte på Gud mange ganger, men Gud holdt sitt løfte om å gi dem Kanaans land.
Gud holder sitt Ord.


Mange år senere, da Josva var gammel, minnet han israelittene på alt Gud hadde gjort for
dem.
Før Josva døde kalte han israelittene til seg og minnet dem på hvor trofast Gud hadde vært
mot dem. Josva advarte dem og sa at dersom de var ulydige imot Gud, ville Gud straffe dem.

Les Josva 23:14-16.
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5.


Israelittene begynte med avgudsdyrking etter at Josva døde.
Etter at Josva og hans generasjon som hadde sett Guds mirakler i ødemarken var døde, vendte
israelittene seg fra å følge Herren.
De fulgte veiene til de hedenske naboene, laget seg avguder og tilba dem i stedet for den ene
sanne Gud.

Les Dom 2:7-13.
Hedningene som bodde rundt omkring, dyrket falske guder.
Hvem hadde lurt disse folkene til å dyrke avguder?
Satan.

Hvem var det egentlig de dyrket?
Satan og hans demoner.

Vers for læreren: 1. Kor 10:19-20


Satan forkler seg.
Når folk tilber noe annet enn den sanne og levende Gud som er beskrevet i Bibelen, er det
Satan de tilber.
Hva er Satans karaktertrekk?
Han er en forfører, en mester i å forkle seg.

Hvilke hensikter har han?
Å lede folk bort fra Gud.

I vårt samfunn forkler Satan seg på forskjellige måter. Han bruker også religion.
En religion kan lære folk å leve som gode borgere og hjelpe andre, men hva er en religion
om den ikke lærer folk å tro på hele Bibelen?
Falsk.

Satan bryr seg ikke om at folk er gode, så lenge de ikke tror på Guds Ord og stoler på Gud
alene som den som tilgir synder.


Herren straffet israelittene.
Da israelittene vendte seg bort fra å følge Gud og til å dyrke avguder, staffet Gud dem ved at
folkene som bodde rundt dem, kom inn og overvant dem.

Les Dom 2:14-15.
Herren hadde sagt at dette kom til å skje dersom de ikke var lydige imot Ham og tilba Ham
alene.
Vers for læreren: 4. Mos 33:51-53, 55-56; 5. Mos 4:25-26; Josva 24:19-20


Gud forandrer seg ikke.
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Han gjør alltid det Han sier, samme om det går mange år.

6.


Gud utvalgte dommere til å lede nasjonen Israel.
Israel ble erobret av sine fiender mange ganger.
Hver gang det skjedde, vendte israelittene om til Herren og erkjente at de hadde syndet. De
ropte til Gud om hjelp. Og hver gang de vendte seg til Gud, valgte Gud ut en mann, og noen
ganger ei kvinne, til å lede dem og fri dem ut fra fiendene. Disse lederne ble kalt dommere.
Disse dommerne var ikke som dommerne i vår tid. En dommer i Israel var en leder i krigstid
og en hersker i fredstid. Noen ganger ble de kalt ”frelsere.”
Vers for læreren: Dom 3:9, 15
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Dommerne.”

Les Dom 2:16-19.


Gud beskyttet Israel slik at Hans plan skulle bli fullført gjennom dem.
Selv om israelittene var ulydige imot Gud og Han måtte straffe dem, ble aldri Hans kjærlighet
og omsorg for dem forandret.
Vers for læreren: Jes 41:8-10; Jes 44:1-8



Gud beskyttet Israel fordi Forløseren skulle være en israelitt.
Hva var det Gud lovte Adam og Eva?
At Han skulle sende en Forløser som skulle ødelegge Satan og utfri dem fra hans makt.
Han skulle lage en vei for menneskene til å komme tilbake til fellesskap med Gud.

Herren hadde også lovt at denne Forløseren skulle være en etterkommer av Abraham, Isak
og Jakob.


Gud beskyttet Israel fordi Han hadde gitt dem sitt Ord.
Vers for læreren: Rom 3:1-2
Gud valgte israelittene til å skrive ned Hans budskap, for at hele verden skulle få vite om
Forløseren som skulle komme.
Hva ville Gud at Israel skulle gjøre med hans Ord?
Bringe det til resten av verden.



På den tiden var det en av Guds budbringere til Israel, en mann som hette Samuel.
Samuel var dommer i mange år, og han var den siste dommeren i Israel.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Dommerne.”
Da Samuel ble gammel, var det ingen til å ta over etter ham, for sønnene hans var ikke lydige
imot Herren.
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Israelittene sa til Samuel at de ville ha en konge til å lede dem.

Les 1. Sam 8:1-7.
Nasjonen Israel var ikke lik de andre nasjonene, for de hadde ikke en jordisk konge.
Hvem hadde vært Israels suveren leder siden de ble utfridd fra Egypt?
Gud.

Men nå var ikke israelittene lenger fornøyd med å være annerledes enn de andre nasjonene
rundt dem.
Når de nå ønsket seg en konge, hva sa det om israelittene?
At de ikke ville ha Gud som sin eneste hersker lenger.

7.


Gud utpekte Saul til å bli den første kongen over nasjonen Israel.
Gud pekte ut Saul til å være konge.
Han var den første mannen som hersket som konge over nasjonen Israel.

Les 1. Sam 11:14-15.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Saul.”


Gud fortsatte med å ta seg av nasjonen Israel.
Selv om Israel ikke lenger ville ha Gud som konge over seg, forlot ikke Gud dem. Han
fortsatte å beskytte dem og tale til dem gjennom sine utvalgte tjenere.



Saul var ulydig imot Herren.
Herren selv hadde valgt Saul til å være konge over Israel. Sauls ansvar var å lyde Gud, men
han valgte bevisst å være ulydig. Derfor valgte Gud en annen mann til å ta Sauls posisjon.

Les 1. Sam 13:13-14.
8.


Gud valgte David til å bli Israels andre konge.
Enda mens Saul levde, valgte Gud David til å bli den neste kongen som skulle herske over
Israel.
Han ble den største og mest kjente kongen i Israel.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”David.”

Les 1. Sam 16:1-5, 11-13, og så 2. Sam 5:1-4.


David hadde en annen holdning enn Saul.
David trodde på Herren og ville være lydig imot Ham i alt.
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David var født som synder, som alle andre. Men han erkjente sin synd og stolte på Guds
miskunn og tilgivelse.
Hva ofret David til Gud?
Blodoffer.

David trodde på Herren og ble akseptert og tilgitt, akkurat som Abel, Enok, Noah, Abraham,
Isak, Jakob, Moses, Josva og mange andre.


David var også en av Guds profeter.
David skrev mange salmer som er sanger til takk og ære for Gud, for Hans kjærlighet og
omsorg.
Som konge over Israel bygde David seg et vakkert palass.
En dag begynte David å sammenligne sitt vakre palass med tabernaklet. På denne tiden var
Guds møtested med israelsfolket fremdeles i tabernaklet, som de hadde båret med seg i
ødemarken i 40 år. Det var laget av dyreskinn og tepper av lin.
Davids hus var mye finere. Det var laget av sedertre, stein, gull og sølv.



David bestemte seg for å bygge et flott, og mer permanent, hus for Herren.
Byggematerialene til dette nye huset skulle være stein og tømmer. Bygningen og møblene
skulle være dekorert med gull, sølv, kobber og edle steiner.
David ville at det skulle være et fast sted i Jerusalem der folk kunne komme og tilbe Gud og
bære fram sine offer.
Lærer: Vis på Kart 2, ”Jerusalem.”
Herren hadde velbehag i Davids plan, og sendte profeten Natan til å snakke med ham.

Les 2. Sam 7:1-3.


Gud lovte David at sønnen hans skulle bygge det nye møtestedet for Herren.

Les 2. Sam 7:12-17.


Gud lovte også at Forløseren skulle være en av Davids etterkommere.
Herren gav David samme løfte som Han hadde gitt til Abraham, Isak og Jakob. Gud forsikret
David at den Lovede, som skulle være en av Davids etterkommere, skulle herske som konge
til evig tid.
Gud glemte aldri løftet Han hadde gitt i Edens hage om å sende Forløseren.



David fikk sine menn til å samle materialer til Herrens hus i Jerusalem.
Før David døde, gav han sønnen sin, Salomo, ansvaret for å bygge Herrens hus.

Les 1. Krøn 22:5-6.
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9.


Salomo ble den tredje kongen i Israel, og han bygde templet.
Salomo ble konge over Israel etter at hans far, David, døde.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Salomo.”

Les 1. Krøn 29:26-28.


Salomo ledet folket sitt i byggingen av Herrens hus.
Lærer: Vis Illustrasjon 27.

Les 2. Krøn 2:1, og etterpå 2. Krøn 5:1.


Rommene og møblene i templet lignet de i tabernaklet.
Templet hadde også to indre rom, Det hellige og Det aller helligste. Et tykt forheng skilte
rommene, akkurat som i tabernaklet.
Dette forhenget var en advarsel som sa ”Ingen adgang”.
Hva symboliserte forhenget?
Skillet mellom Gud og syndere.



Templet ble Guds spesielle sted på jorden.
Da det var ferdig, ba Salomo og helliget templet. Han ofret mange dyr til Herren.

Les 2. Krøn 7:1-4.
Gud gikk inn i Det aller helligste i templet, på samme måte som Han tidligere hadde gått inn i
tabernaklet. Hans nærvær ble vist ved det strålende lyset, sjekina-lysglansen.


Prestene ofret i det nye templet, akkurat som de hadde gjort i tabernaklet.
Blodoffer kunne ikke betale syndene deres, så prestene ofret hver dag nye offer på
kopperalteret i forgården.
Hva ble israelittene minnet om når de måtte bære fram nye offer hele tiden?
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At de hadde brutt Guds bud.
At Gud er fullkommen og kan ikke ta imot syndere uten at synden er betalt fullt ut med blodoffer.
At straffen for synd er død.
At dyreoffer aldri kunne betale for syndene deres.
At Gud hadde lovt å sende en Forløser.



Ypperstepresten kunne gå inn i Det aller helligste bare én gang om året.
Hva gjorde ypperstepresten på den store soningsdagen?
Han bar blod av et dyr inn i Det aller helligste og sprinklet blodet på nådestolen.

Dersom ypperstepresten gjorde alt slik Gud hadde foreskrevet, hva gjorde Gud da?
Han tilgav israelittene syndene de hadde gjort i løpet av året som hadde gått, og Han holdt tilbake
dommen til et skulle bli et fullstendig oppgjør og full betaling for all synd.

10. Mange konger hersket over Israel etter at Salomo døde.


Etter at Salomo var død, var israelittene uenige om hvem som skulle bli konge.
Dermed ble nasjonen delt i to kongedømmer. De ti nordlige stammene ble kalt Israel, og de
to i sør, ble kalt Juda.
Lærer: Vis på Kart 2, ”Juda (Sørriket)” og ”Israel (Nordriket).”



I løpet av årene var det mange forskjellige konger som hersket over Sørriket, og andre konger
hersket over Nordriket.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Konger” og vis ”Juda – 20 konger, noen rettferdige og noen
urettferdige” og ”Israel – 20 konger, alle urettferdige.”
Noen av kongene trodde på Gud og var lydige imot Ham, men de fleste var avgudsdyrkere og
ledet folket til å synde imot Guds bud.

11. Konklusjon
Vi har hørt at nasjonen Israel forkastet Gud som sin eneste hersker, og det førte til mye
vondt.
Ser vi lignende ting i vårt samfunn i dag?
Lærer: Bruk spørsmålet til å understrek sannheter som er tatt fram i leksjonen.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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