LEKSJON 26
- Tabernaklet -

DETTE ER FOR LÆREREN

Notater

Les først bibelhenvisningene. Der vil du finne tanker som går forut for denne
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang.
Dette er bare ment til selvstudie.
OVERSIKT
Denne leksjonen presenterer hovedpunktene i tabernaklet. Bare de ting
som har betydning for å forstå evangeliet er tatt med her.
Ordet miskunn er i denne leksjonen definert som Guds måte å gi syndere en
vei de kan unngå straffen de fortjener for syndene sine. Det blir lagt vekt på
sannheten om at mennesket bare kan komme til Gud i følge Guds vilje og
plan.
Bibelhenvisninger: 2 Mos 24,12-18; 25,1-11 og 17-22; 26,31-33; 27,1-2;
28,1; 39,42; 40,17 og 34-35; 3 Mos 1,1-5; 16,2-3.
(3 Mos 16; Heb. 8 og 9 og 10,1-25.)
MINNEVERS: Salme 93, 5

MÅL:
• Å forklare hensikten med og hovedstrukturen i tabernaklet.1
• Å presentere tabernaklet og tjenesten der, på en slik måte at en i senere
leksjoner ser at det er et tydelig bilde på Kristus.
• Å vise at Gud gjorde en vei der syndere kunne komme til Ham og få
miskunn.
DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Gud gav syndere en vei slik at de kunne til Ham.
• Å se hvor betydningsfulle alle symbolene og seremoniene var; å se at
menneskene ikke kan komme til Gud på sin egen måte.
PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Tabernaklet er et fint bilde på hvordan vår miskunnelige Gud tar bolig midt
imellom sitt syndige folk og gir dem en vei slik at de kan komme til Ham og
finne miskunn og nåde.
Tabernaklet er et svært interessant og meningsfullt emne, spesielt for den troende. Det finnes
mange bøker for mer studie. Da hensikten med denne leksjonen er å lede ufrelste frem til tro
på Kristus, er det best å gjøre det så enkelt som mulig og bare ta frem det som er nødvendig
for å forklare Evangeliet. Renselseskaret, skuebrødsbordet, lysestaken og røkofferalteret
er alle for de troende. Det er beskrevet i ”Building on Firm Foundation,” bok 4, av Trevor
McIlwain, s. 187-195, New Tribes Mission, Sanford, FL. Om noen av barna ønsker å vite mer
om tabernaklet, kan dette bli tatt opp en annen gang.
1

2

På samme måte som vår Herres legeme, så var utsiden av teltet kledt med skinn.
Ikke noe spesielt med det, men inne i teltet bodde Guds herlighet.
Vi er privilegerte og har et enda bedre budskap å gi barna, for Jesus Kristus selv
kom og bodde iblant oss. Han ofret seg selv for våre synder og åpnet veien til
Gud for alle. I Kristus er det ikke et system med ofringer som blir utført av den
ene presten etter den andre, men som den store yppersteprest gav Jesus Kristus
den rettferdige, ett offer for synder, for alltid.
Tabernaklet var godt synlig for alle. Alle kunne ved tro komme og få miskunn.
Jesus Kristus døde for alle. Ved Ham kan vi ”med frimodighet gå frem for
nådens trone og finne miskunn og få nåde til hjelp i rette tid” (Hebr 4,16.)
Men det aller største er at nå kan Gud bo i alle som tror på Ham. Kunne en
større nåde og miskunn bli gitt?
Når vi går igjennom historien om tabernaklet vil den Hellige Ånd forberede
hjertene til å ta imot budskapet om det fullbrakte verk av Kristus Jesus.
BILDER
Det ville ha vært fint om du kunne vise en modell av tabernaklet. Du kan kanskje
kjøpe en papirmodell i en kristen bokhandel. Du trenger bare de delene av
tabernaklet som du skal undervise om i denne leksjonen. Det er “gjerdet” rundt,
bronsealteret, det hellige, det aller helligste, forhenget, paktskisten, nådestolen.
Om du ikke har en tredimensjonal modell, kan du bruke bildet og diagrammet
som viser hvordan alt var plassert i tabernaklet. Pek på de forskjellige delene
etter hvert som du forteller om dem.
• Kronologisk bilde nr. 34, ”Tabernaklet”
• Kronologisk bilde nr. 35, ”Delene i Tabernaklet”
• Kronologisk bilde nr. 36, ”Syndofferet”
• Kronologisk oversiktskart.
• Plakat 6, ”Miskunn”
• Plakat 1, ”Vi lærer om Gud”
• Plakat 10, ”Noen av Guds løfter til Abraham”
SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 26 og Samtale - 26 (bakerst i denne leksjonen). Ta med
blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne
leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.
NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:
Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere skal
forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta med
alle punkt.
IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold deg
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA
REPETER Leksjon 25 ved å gjennomgå “Repetisjon - 26”
Les Samtale - 26. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
A. Introduksjon
Hva er miskunn?
VIS PLAKATEN, ”MISKUNN” - LA BARNA LESE DEN HØYT.
Hvem trenger det? Alle!
Kunne israelittene holde sine løfter til Gud?
Kan du holde dine løfter?
Denne leksjonen handler om guds hellighet og miskunn.
B. Gud ba igjen Moses komme opp på fjellet.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Gud talte til israelittene fra Sinaifjellet og gav dem De Ti Bud.
Herren ville ikke at israelittene skulle glemme Hans bud, derfor ba Han Moses
komme opp på fjellet igjen.
- Herren ville skrive sine bud på to stentavler så Moses kunne lære dem til
israelittene.
- De hadde hørt Loven, men Gud ville skrive den ned for israelittene så de
kunne ha dem for alltid.
LES 2 Mos 24,12.
C. Josva gikk sammen med Moses opp på fjellet.
Moses var lydig imot Herren og gikk opp på fjellet.
LES 2 Mos 24,13-18.
En ung mann som hette Josva gikk sammen med Moses.
Josva var Moses sin medarbeider.
PEK PÅ JOSVA PÅ DET KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.
D. Gud ba Moses bygge tabernaklet.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Mens Moses var oppe på fjellet, gav Herren ham De Ti Bud skrevet på to
stentavler. Herren forklarte også andre regler og forordninger for Moses som
Han ville at israelittene skulle følge.
- Gud var kongen deres.
- Han fortalte alt Han ville at de skulle gjøre.
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Herren ville også at Moses og folket skulle gjøre noe veldig viktig.
Forklar:
Herren hadde gitt israelittene De Ti Bud. Han var enig med Israel at
dersom de holdt Loven, ville Han være med dem, bevare dem og gi dem alt
de behøvde. Men dersom de var ulydige imot Hans Lov, ville de bli straffet
med døden.
Herren visste at israelittene var syndere og ikke var i stand til å holde Hans
bud. Gud visste at de kom til å være ulydige, og at om de ikke hadde en
frelsesvei, ville alle ha blitt straffet.1
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Gud ville ikke ødelegge folket fordi Han elsket dem. Derfor ba Han dem
bygge et sted der Han kunne bo sammen med dem.
Folket måtte lære hvordan de skulle nærme seg den hellige Gud uten å bli
ødelagt.
LES 2 Mos 25,1-8.
Merk:
Dette ville ikke si at Gud ikke lenger kunne være alle steder. Selv om Gud
bodde i tabernaklet, fortsatte Han med å være overalt.
VIS PLAKATEN, ”NOEN AV GUDS LØFTER TIL ABRAHAM.”
PEK PÅ OG LES LØFTET FRA 1 MOSEBOK 15,14.
Husker du at egypterne gav mange gaver til israelittene den natten de dro ut av
Egypt?
Nå fikk de bruk for noen av disse verdifulle tingene til å bygge tabernaklet!
E. Tabernaklet måtte bli bygd akkurat slik Gud viste Moses på fjellet.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.
LES 2 Mos 25,9.
Det hebraiske ordet tabernakel betyr telt, boplass eller hjem.
På dette stedet måtte alle ting bli bygd akkurat slik Gud fortalte Moses da han
var oppe på fjellet.
- Alt måtte bli gjort på Guds måte.
- Husk at Kain ikke ville komme til Gud på den måten Han hadde sagt, og
Gud tok ikke imot ham.
- Men Noah trodde på Gud og bygde en ark akkurat slik Herren hadde sagt til
ham. Gud godtok det og reddet Noah og familien hans.
- Vi må komme til Gud på den måten Han har sagt oss i Bibelen.
Historien om gullkalven (2 Mos 32) er ikke tatt med i disse leksjonene. Men du vil kanskje
nevne for barna at Bibelen forteller at enda mens Gud holdt på å gi Moses instruksene for
tabernaklet, brøt israelittene Hans bud.
1
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Tenk over:
Israelittene var nå på vei tilbake til det landet forfedrene deres hadde
kommet fra, derfor måtte tabernaklet være lett å bære.
- Herren ba israelittene lage mesteparten av tabernaklet av dyreskinn og
geitehår.
- Teltene de bodde i var også laget av samme materialer.
F. Det aller helligste.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 35,
”DELENE I TABERNAKLET”
Gud sa til Moses at tabernaklet skulle ha to rom.1
- Det første rommet en kom inn i, var det hellige, eller den adskilte plass.
Gud er hellig, fullkommen, rettferdig - skilt fra syndere.
Det var et rom som Gud hadde adskilt til å bli brukt bare av Ham.
Det skulle bare bli brukt av Guds utvalgte prester når de tjente Gud.
Vi skal se nærmere på hva prestene gjorde om en liten stund.
- Det andre og innerste rommet var enda viktigere.
Det ble kalt det aller helligste, det vil si det mest adskilte rommet i Guds
hus.
Dette rommet skulle være bare for Gud unntatt en gang om året, da
øverstepresten (som vi skal lese mer om senere) fikk lov til å komme
inn.Guds nærhet skulle være i dette innerste rommet.
Dette var et spesielt rom i tabernaklet hvor Gud lovte å bo midt i
israelittenes leir.
G. Arken og nådestolen.
LES 2 Mos 25,10-11.
Herren ba Moses gjøre en kiste som skulle plasseres i det innerste rom, i det
aller helligste hvor Gud skulle bo.
- Herren sa til Moses at denne kisten, paktens ark, skulle lages av et spesielt
treslag som var valgt av Gud.
- Etter at de hadde laget paktens ark, skulle de kle den med gull.

Om du har mulighet for det er det fint om du kan bruke både Kronologisk bilde nr. 35 og en
modell som viser det hellige og det aller helligste.
1
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LES 2 Mos 25,17.

Notater

Moses fikk beskjed om å lage et lokk av rent gull og plassere det oppå arken
i det innerste rom.
- Lokket ble kalt nådestolen.
- Nådestolen var det aller viktigste i tabernaklet.
Det var her Gud lovte å bo sammen med de syndige israelittene for å vise
dem miskunn. Miskunn betyr at Gud sørger for syndere slik at de kal unngå
straffen de fortjener for syndene sine.
VIS PLAKATEN, ”MISKUNN.” LA BARNA LESE DEN HØYT IGJEN.
Herren ba Moses lage to kjeruber, en på hver ende av nådestolen.
LES 2 Mos 25,18.
Repeter:
Husker du forrige gang du hørte om kjeruber? Gud satte kjeruber utenfor
Edens hage for at Adam og Eva ikke skulle kunne gå tilbake til Livets tre.
Kjerubene utenfor Edens hage var virkelige levende kjeruber, men disse
som Moses skulle lage, var laget av gull.
LES 2 Mos 25,19-20.
- De to kjerubene skulle plasseres på hver sin ende av nådestolen med
ansiktene mot hverandre.
- Kjerubenes vinger skulle strekke seg mot hverandre over lokket, som ble
kalt nådestolen.
- Ansiktene til kjerubene skulle vende ned mot nådestolen.
LES 2 Mos 25,21-22.
Paktsarken skulle plasseres i det innerste rommet, innenfor forhenget.
- Herren ba Moses legge de to lovtavlene ned i paktens ark, under nådestolen.
Det var de to steintavlene Gud skrev De Ti Bud på.
Gud sa at når alt var gjort ferdig slik Han hadde sagt, skulle Han komme inn i
det innerste rommet!
Hans nærhet skulle vise seg ved at det lyste et meget sterkt lys mellom
kjerubene.
Dette skarpe lyset blir kalt Shekina glorien - herligheten, eller Guds nærhet,
skulle bo hos sitt folk Israel.
H. Forhenget.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
7
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Gud sa til Moses at han skulle henge et vakkert, tykt forheng som skille
mellom de to rommene.
Dette forhenget skulle minne israelittene på at de var skilt fra Gud på grunn
av synd.
I. Dekket over tabernaklet og kobberalteret.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
Gud ba også Moses lage et gjerde av tepper som skulle bli holdt oppe av
stolper. Det skulle stå rundt teltet med de to rom.
Forslag til bilder:

KRONOLOGISK BILDE NR. 35,
”DELENE I TABERNAKLET”

KRONOLOGISK BILDE NR. 34,
”TABERNAKLET”
(2 Mos 26,14.)
Tabernaklet med de to rom ble dekket med farget dyreskinn, og over var det et
dekke av grevlingskinn som også var tak.1
Like innenfor innhegningen skulle det plasseres et alter. Gud sa at det skulle
lages av tre og dekkes med kobber.
LES 2 Mos 27,1-2.

8

Forslag til bilde:

Notater

KRONOLOGISK BILDE NR. 36,
”SYNDOFFERET”
Når en person skulle nærme seg Gud, måtte han først bære frem et offer til
Herren.
Han måtte ta det med til kobberalteret, like innenfor inngangen.
Han skulle legge hendene sine på hodet til dyret og så drepe det.
- Ved å gjøre dette, bekjente han for Gud at han var en synder og fortjente å
dø.
- Ved å legge hendene på dyret, identifiserte han seg med dette dyret som
skulle dø i stedet for ham, som et stedfortredende offer.
- Han ba Gud om å ta imot dyrets død i stedet for hans død.
LES 3 Mos 1.1-5.
-

Gud godtok sauer, geiter, okser og fugler som offerdyr.
Dyrene måtte være uten lyte og av hannkjønn.
Dyrets blod måtte bli uttømt.

LES 3 Mos 17,11.
Hebr 9,22 sier, ”… uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt.”
Men kunne blodet av dyr gjelde som betaling for synd?
Nei! Blodet av dyrene var bare en påminnelse eller illustrasjon eller bilde på
straffen for synd. Den eneste rettferdige straff for synd, er at synderen blir skilt
fra Gud.
(Hebr 10,4.)
I dag ber ikke Gud oss om å ofre dyr til Ham, men det var slik Han gjorde det
for israelittene.
Gud ville gjøre en bedre vei for syndere å komme til Ham.
(Hebr 9,23-24.)
J. Aron og hans sønner ble prester.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Herren utpekte Aron til å være yppersteprest. Han skulle få lov til å gå inn i det
innerste rom, det aller helligste der Gud var.1
Legg merke til i 4 Mos 3,38, at bare prestene kunne gå inn i det hellige, og ypperstepresten
kunne gå inn i det aller helligste - bare på den store forsoningsdagen (3 Mos 16,2; Hebr 9,7.)
1
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Hvis noen andre hadde gått innenfor forhenget, ville de ha blitt drept.
Aron, og alle som senere skulle tjene som yppersteprest, kunne bare gå
inn i det aller helligste en gang om året, på den store forsoningsdagen. Det
betyr ”den dagen en dekker over.”
Han kunne ikke gå inn uten blod av et dyr som var blitt ofret.

LES 3 Mos 16,2-3.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
Før Aron kunne gå inn i det aller helligste, måtte han drepe et dyr og ta blodet
i en skål.
Etter at han hadde gått inn bak forhenget som hang mellom de to rommene,
skulle Aron stenke blodet på nådestolen, gullokket som dekket paktsarken.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.
(3 Mos 16,34; Hebr 10,1-4; Joh Åp 20,10 og 15.)
Gud lovte at dersom alt ble gjort på den måten Han sa til Moses, ville Gud tilgi
syndene til Israel for et år.
Kunne blodet av dyr ta bort synden?
Nei! Blodet av dyr kunne ikke ta synden bort.
- Synd blir straffet med døden. Det vil si at synderen blir evig skilt fra
Gud.
- Synden må bli straffet fullt ut.
Gud lovte å holde dommen over synden tilbake, og tilgi dem for det året som
hadde gått, dersom de kom til Ham på den måten Han hadde sagt.
De måtte tro på Ham og komme til Gud med blodoffer for syndene sine.
Gud vil bare ta imot dem som kommer til Ham på den måten Han har sagt i
Bibelen.1
K. Tabernaklet var reist, og Gud kom for å bo i det.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.
Gud sa til Moses at israelittene skulle bygge tabernaklet slik at Han kunne bo
sammen med dem.
Kanskje noen av barna mener det er en motsigelse her. På den ene siden sier vi at Gud
krever at synden blir straffet fullt ut, og på den andre siden sier vi at Gud tilgav syndene til
de israelitter som kom til Ham på den måten Han hadde foreskrevet.
Vi snakker her om forsoning. I GT ble syndere som kom til Gud fullt ut tilgitt og frikjent.
Men dette gjorde Gud bare fordi Han skulle ta et rettferdig oppgjør med all synd ved at
Jesus Kristus døde på korset og gav sitt blod som et syndoffer. Da Jesus døde, la Gud all
synd på Ham, også den som var gjort av gammeltestamentlige troende. Gud hadde utsatt
straffen til Jesus Kristus kom. (Rom. 3,25; Hebr. 9,15.)
Føl deg ikke presset til å foregripe begivenhetenes gang og ta frem det som skjedde på
korset her. Vær våken og forklar evangeliet til dem som er klar over at de er syndere og ute
av stand til å frelse seg selv fra Guds dom.
1
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Israelittene bygde tabernaklet for Herren og satte det opp akkurat slik Gud
hadde forklart for Moses.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 34,
”TABERNAKLET”
LES 2 Mos 39,42-43; 40,17.
Dersom de ikke hadde gjort det akkurat som Gud sa, ville ikke Gud ha kommet
for å bo hos dem.
Men fordi Moses og israelittene gjorde alt slik Gud hadde sagt, kom Gud og
bodde midt i leiren til israelsfolket, inne i det aller helligste i tabernaklet.
LES 2 Mos 40,34-35.
Nå kunne israelittene komme til Gud på den måten Han hadde sagt.
Hvert år kunne ypperstepresten, Aron, gå inn i det aller helligste og stenke blod
på nådestolen under kjerubene.
Hvorfor måtte ypperstepresten gjenta dette hvert år?
Fordi blodet av dyr ikke kunne ta synden bort.
Hebr 10,4 sier ”… det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synd.”
I sin nåde utsatte Gud straffen som israelittene fortjente for syndene de hadde
gjort, ett år om gangen.
L. Konklusjon.
Israelittene var syndere slik som oss.
De behøvde Guds nåde.
Og Gud gjorde en vei for dem til å komme til Ham.
Vi kan ikke bestemme hvordan vi skal komme til Gud. Han vil bare ta imot oss
om vi kommer på den måten Han har sagt oss i sitt Ord.
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SPØRSMÅL
1. Hva var det Gud skrev ned De Ti Bud på? På to steintavler.
2. Hva var det Gud sa til Moses at han og israelittene skulle bygge?
Tabernaklet, et sted hvor Gud ville bo midt i blant dem.
3. Hvorfor ba Gud israelittene om å bygge dette stedet? Gud visste
at israelittene kom til å bryte De Ti Bud som Han hadde gitt dem. Hvis
de da ikke hadde noe sted hvor de kunne gå til Gud å få tilgivelse for
syndene sine, ville de alle ha blitt straffet med døden.
4. Hvordan kunne de vite hvordan de skulle lage alle ting til
tabernaklet? Gud gav Moses nøye beskrivelse oppe på fjellet.
5. I hvilket rom var det et strålende lys, eller shekina-herlighet,
som viste at Gud var der? I det innerste rom, det aller helligste.
6. Hvem var det som kunne gå inn bak det tunge forhenget en
gang om året? Ypperstepresten.
7. Hva måtte han ha med seg? Blodet av et dyr som var blitt slaktet.
8. Hva skulle ypperstepresten gjøre med blodet? Stenke det på
nådestolen.
9. Hva hadde Gud lovt å gjøre hvis ypperstepresten gjorde dette?
Gud lovte at Han ville utsette dommen over israelittenes synder i ett
år.
10.Var blodet av dyr godt nok for Gud for å ta synden bort? Nei,
blodet av dyr kunne aldri ta bort syndene.
11. Hva er den eneste straffen for synd? Syndere må dø. De er skilt
fra Gud og bestemt til å bli straffet i all evighet.
12.Ville Gud ha kommet for å bo i tabernaklet hvis israelittene ikke
hadde gjort alt slik Gud hadde gitt Moses befaling om? Nei.
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FORSLAG TIL OPPGAVER

LEKSJON 26

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan du
bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor finner du oppgaver som er laget for
å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en eller
flere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger for
hånden.
1. Minneverset - Salme 93,5
Mens barna lærer minneverset, kan du minne om at Gud er den samme
alltid. Han er alltid hellig. Han er evig, hellig og fullkommen.
2. Bøker i Bibelen
Bruk forslagene i leksjon 24. Hjelp barna å lære bøkene Esra, Nehemja,
Ester, Job, Salmene, Salomos ordspråk, Predikantens bok og Høysangen.
Repeter alle bøkene de har lært.
3. Vi ser nærmere på tabernaklet
Til denne oppgaven kan det være greit å ha en modell av tabernaklet eller
Kronologisk bilde nr. 34 og 35. Forklar om hver enkelt del som er omtalt i
denne leksjonen. Bruk følgene veiledning til å repeter det dere har lært:
Det hellige
Det var det første rommet i tabernaklet, og skulle bli brukt bare for Gud.
Guds utvalgte prester kunne bruke dette rommet når de skulle tjene Ham.
Det aller helligste
Dette rommet var Guds bosted.
Bare ypperstepresten kunne gå inn her, bare en gang om året. Da måtte han
ha med offerblod for folkets synder.
Da tabernaklet var ferdig, flyttet Gud inn i rommet, som en herlig stråleglans,
kalt shekina.
Paktens ark og nådestolen
Paktens ark var en trekiste laget av et spesielt treslag. Kisten var kledt med
gull.
Gud sa til Moses at de to steintavlene som Han hadde skrevet De Ti Bud på,
skulle ligge i denne kisten.
Lokket over kisten var av rent gull. Det ble kalt nådestolen.
Nådestolen var det aller viktigste i tabernaklet. Det var her Gud lovte å bo
sammen med de syndige israelittene og vise dem nåde.
To kjeruber laget av rent gull, var plassert med ansiktene mot hverandre, på
hver ende av nådestolen.
De hadde ansiktene vendt ned mot nådestolen.
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Forhenget
Dette teppet var skillet mellom det hellige og det aller helligste.
Det var laget av blå, purpur og skarlagenfarget tøy, og fint tvunnet lin, med
kjeruber vevd inn som mønster.
Teppet skulle minne israelittene om at de var adskilt fra Gud på grunn av
synden.
Gjerdet
Tabernaklet var midt i israelittenes leir. Gud sa til Moses at de skulle sette
opp et gjerde rundt tabernaklet. Det skulle være laget av tepper som var
hengt opp mellom stolper.
Kobberalteret
Like innenfor porten i gjerdet var det et alter laget av tre og kledt med
kobber.
Når en person ville komme inn til Gud, måtte han først ofre et brennoffer
for Herren.
Han måtte ta offerdyret med til kobberalteret, legge hånden sin på hodet
til dyret og drepe det.
Ved å gjøre dette erkjente han for Gud at han var en synder som fortjente
å dø.
Når han la hånden på dyrets hode, identifiserte han seg med dyret som
skulle dø i hans sted - et stedfortredende offer.
Han ba Gud om å ta imot dyrets død i stedet for sin egen død.
Dekket over tabernaklet
De to rommene i tabernaklet var dekket med rødfarget dyreskinn. Over det
igjen var det dyrehud som utgjorde taket.
Israelittene bar tabernaklet med seg i ørkenen. Når skystøtten lettet på
seg, tok de tabernaklet ned og bar det dit skyen ledet dem. Når skystøtten
stanset, satte de tabernaklet opp igjen.
Minn om at Gud er hellig. Bare Han kan gjøre en vei for syndere så de kan
komme til Ham. Gud er miskunnelig og nådig.
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Repetisjon 26

Navn____________________________

GUD gir de ti bud
Bruk ordene frå ordbanken til å fullføre setningene. Sett ring rundt riktig
svar på JA/NEI spørsmålene
MISUNNELSE, HATER, LØGN, SYNDER, KROPPENE,
SKAPTE, STRAFFET

1. Bryr Gud seg om at noen tilber og tjener noen andre enn Ham? JA

NEI

2. Er det greit for Gud at menneskene lager en modell av Gud eller noe Gud har skapt
og tilber det?
JA
NEI
3. Bryr Gud seg om hva vi tenker om Ham og hva vi sier om Ham? JA

NEI

4. Gud sa at israelittene skulle hvile på den sjuende dagen, for at de skulle huske at
Han ____________ alle ting på seks dager og hvilte på den sjuende.
5. Når vi ikke er lydige imot foreldrene våre, _____________ imot Gud.
6. Gud sier at en person som ________________ en annen person, er en morder.
7. Gud sier at mann og kone skal ha et spesielt forhold til hverandre. _____________
deres tilhører Gud og hverandre, men ikke noen andre.
8. Gud tillater mennesker å eie ting. Å stjele er synd, og all synd vil bli ___________
9. Gud tenker og sier alltid sannheten . All _____________ er synd.
10. Hvis vi misunner en annen person og vil ha noe som tilhører ham, er vi skyldig i
____________________. Det var Satans synd. Han var misunnelig på Gud og
ville ha Hans posisjon.
11. Kan noe menneske klare å holde De Ti Bud?

JA

NEI

BONUSSPØRSMÅL: Hva skjer dersom en person har lyst til å gjøre noe galt, men
ikke gjør det fordi han var redd for at han kunne bli oppdaget - ville Gud se på det
som synd?
JA
NEI
Bak på dette arket kan du skrive hvorfor du tror det er slik.

SAMTALE 26

Tabernaklet

Onkel Dagfinn: Hei barn! Hva er det du tenker så hardt på, Terje?
Terje: Å, hei, onkel Dagfinn. Jeg tenkte på det du fortalte om at Gud ikke ville
ta imot noe av det vi prøver å gjøre for å bli kvitt syndene våre. Da er jo alle
i trøbbel.
Onkel Dagfinn: Det stemmer det, Terje.
Terje: Hvordan kan noen komme til Gud da? Når Gud er hellig og fullkommen,
kan vel ikke vi komme til Ham. Han vil vel ikke ha oss nær seg.
Onkel Dagfinn: Jo, det vil Han, svært gjerne også! Husker dere at israelittene
trodde de kunne klare å holde Guds bud?
Janita: Terje og jeg trodde vi kunne klare det vi også, men nå vet vi at vi ikke kan.
Onkel Dagfinn: Det kunne ikke israelittene heller. Men likevel ville Gud at
de skulle komme til Ham, derfor gjorde Han en vei for dem.
Terje: Mens de var i ørkenen?
Onkel Dagfinn: Ja, Gud ville være med dem hvert skritt, og Han ville at de
skulle vite hvordan komme til Ham ved tro.
Janita: Han var der i skystøtten!
Terje: Og i ildstøtten om natten!
Onkel Dagfinn: Men Gud ville at de skulle lære enda mer om Ham. Med en
gang Han hadde gitt dem sine bud, visste Han at de behøvde Hans miskunn.
Terje: Hva er miskunn?
Onkel Dagfinn: Miskunn er at Gud gjorde en vei for syndere til å unngå
straffen de fortjente for å ha brutt Guds bud.
Janita: Brøt israelittene Guds bud med en gang?
Onkel Dagfinn: Ja, Janita. Gud hadde fortalt dem hvor alvorlig det er å bryte
Hans bud, men de trodde de skulle klare å holde dem.
Terje: Hva gjorde Gud for at de skulle unngå straffen?
Onkel Dagfinn: Gud gav Moses forskrifter om å bygge et tabernakel.
Janita: Et hva?
Onkel Dagfinn: Et tabernakel. Tabernakel betyr ganske enkelt et bosted. Gud
ville ha et spesielt sted blant israelittene der Han kunne vise dem sin miskunn.
Terje: Mener du at Han gjorde det selv om de var syndere?
Onkel Dagfinn: Ja, Terje, det gjorde Han. Han gav Moses nøye instruksjon
om hvordan de skulle bygge tabernaklet. Alle detaljer måtte bli gjort etter
Guds mønster.
Janita: Akkurat som da Gud fortalte Noah hvordan han skulle bygge arken!
Onkel Dagfinn: Akkurat! Bare Gud kan gjøre en vei for oss til å komme til
Ham, og det var det Han gjorde for israelittene. Tabernaklet skulle være stedet
der Gud skulle møte folket og vise miskunn.
Terje: Hvordan kunne Gud møte alle disse menneskene?
Onkel Dagfinn: Gud utvalgte spesielle representanter fra folket. Disse ble
kalt prester.
Janita: Kunne hvem som helst bli prest?
Onkel Dagfinn: Nei, Gud valgte dem ut. Prestene var jo også syndere, så Gud
måtte gjøre en vei for dem så de kunne komme til Ham. Alt måtte gjøres på
Guds måte.
Terje: Vet noen hvordan tabernaklet så ut?
Onkel Dagfinn: Gud forteller oss ganske mye om det. Hver detalj var viktig.
Det var ikke bare en byggeplan, men også Guds plan for å gi israelittene
miskunn. Han gav Moses disse instruksene for omtrent 3500 år siden! La oss
lese om det i Bibelen.
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