LEKSJON 27
- Israel tror ikke på Gud;
Guds dom og frelse -

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 Guds dom, nåde, miskunn og trofasthet
mot Israel, enda de ikke trodde på Ham. Det ser vi av rapporten om
speiderne som skulle utspeide løfteslandet, og gjennom fortellingene som
viser hvordan folket vendte seg bort fra Gud. Vi får her høre historien om
kopperslangen i ørkenen. Denne fortellingen skal vi bruke senere som et
bilde på Kristus når vi skal presentere evangeliet.
Denne leksjonen understreker at mennesket er en synder; vi trenger Gud og kan
ikke frelse oss selv; vi må komme til Gud ved troen.
Som i alle andre leksjonene fokuserer vi på Gud - Hans karakter og
handlinger.
Bibelhenvisninger: 4.Mos. 13,1-3;25-33;14,1-4;26-32;20,1-2og 7-12;21,4-9.
(Joh 3,14; 6,40;8,28; 12,32; Hebr 11,6.)
MINNEVERS: Hebreerbrevet 11, 6
MÅL:
• Å vise resultatet av å ikke tro på Gud.
• Å vise Guds miskunn og nåde.
• Å legge et grunnlag for å presentere historien om Kristi død for syndere på
korset.
DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at alle er syndere.
• Å bli klar over hvor viktig det er å høre på Gud og tro på Ham.
PERSPEKTIV FOR LÆREREN
I vårt samfunn er vi overøst med dårlige nyheter. Vi kan oppleve at barna
kommer og forteller om store familieproblemer. Som lærer må vi være som
Josva og Kaleb og hele tiden forkynne at ingenting er umulig for Gud. Barna
trenger å se et positivt vitnesbyrd gjennom våre liv. De trenger å se at vi stoler
på Gud og tror at Han kan arbeide i situasjonen og gi oss hjelp i de vanskelige
situasjonene. De må få se at det er “kjemper” i landet vi bor i også, men vi tror
at Gud vil lede oss og gi oss seier til ære for sitt navn.
Vi vil ikke gi inntrykk av at alt kommer til å bli enkelt, eller at vi “fortjener”
bare gode ting fra Gud. Vi vil leve slik at våre liv er til ære for Gud og at barna
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får lyst til å lære mer om Ham som gir oss håp og trøst i en vond og vanskelig
verden.
Dette kan vi gjøre bare dersom vi lar Gud lede oss ved sin kraft og sin Ånd. Vi
vil ikke prøve å imponere barna med at vi har så stor tro, men vi vil at barna
skal bli imponert over den Store Gud vi tror på!
BILDER
• Kronologisk bilde nr. 37, ”Kopperslangen i ørkenen”
• Kronologisk bilde nr. 38, ”Josva og Kaleb”
• Kronologisk oversiktskart.
• Kart over Israel.
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 27 og Samtale - 27 (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 26 ved å gjennomgå “Repetisjon - 27”
Les Samtale - 27. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
MERK: I denne leksjonen gjennomgår vi et ganske langt avsnitt av Skriften. For
å spare tid og holde på barnas interesse, bør læreren lese de lengste avsnittene.
Barna kan følge med i Bibelene sine. De kan lese de korte avsnittene.
A. Introduksjon
Israelittene skalv i frykt for Gud da Han talte til dem fra Sinaifjellet.
Nå bodde Gud midt i blant dem i leiren. Han viste dem miskunn og gav dem
hver dag manna fra himmelen og vann fra klippen.
B. Utspeide løfteslandet
Gud lot skyen over Sinaifjellet løfte seg. Der hadde Han gitt dem De Ti Bud
og forskriftene for tabernaklet.
Israelittene fulgte skyen når den flyttet seg, og Herren ledet dem helt til
grensen til landet Han hadde lovt å gi dem.
Folket som levde i Kanaan var svært onde og dyrket avguder. Herren hadde
bestemt at de skulle utryddes og at landet skulle bli gitt til israelittene.
Husk:
Gud har omsorg for alle mennesker. 2. Peter 3,9 sier at Gud ”…vil ikke at
noen skal gå fortapt, men komme til Gud og bli frelst.”
Vi må huske Guds karakter når vi tenker på at Han dømmer. Han er
hellig og rettferdig og dømmer all synd. Men Han er også kjærlighet,
miskunnelig og nådig.
PEK PÅ KADES-BARNEA PÅ KARTET
(4.Mos.13,26; 5.Mos. 1,19-25.)
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

-

Da israelittene kom til grensen av landet Gud hadde lovt Abraham og hans
etterkommere, sa Herren til Moses at han skulle velge ut en mann fra hver
stamme.
Disse tolv menn skulle gå inn og utspeide landet før israelittene gikk inn.

LES 4 Mos 13,1-2.
-

Moses gjorde som Herren sa og sendte de tolv menn inn for å se hvordan
landet og folket som bodde der var.

LES 4 Mos 13,3.
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C. Ti av speiderne trodde ikke på Gud.

Notater

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Når de tolv menn kom tilbake, gikk de til Moses og sa:
LES 4 Mos 13,25-33.
-

De fortalte sannheten.
Landet var bebodd av store, sterke mennesker.

Men ti av mennene hadde glemt alle de store og mektige ting Herren hadde
gjort for dem.
- De hadde glemt at ingenting er umulig for Gud.
- De hadde glemt miraklene Han hadde gjort i Egypt og hvordan Han hadde
fridd dem ut av
- De trodde ikke at Gud var sterk nok til å vinne over folket i Kanaan og gi
dem landet.
D. Josva og Kaleb trodde på Gud.
Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Men Josva og Kaleb trodde på Gud.
- Også de hadde sett de sterke murene rundt byene i Kanaan.
- De hadde også sett hvor store menneskene var.
- Men de hadde ikke glemt at Gud er allmektig og at Han kan gjøre alt det
Han vil.
- De husket alle de mektige gjerningene Gud hadde gjort, og de trodde at Han
kunne drive menneskene ut av Kanaan og gi dem landet som han hadde
lovt.
LES 4 Mos 13,30 igjen.
E. Israelittene tror ikke på Gud.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Hvem tror du israelittene hørte på?
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.
LES 4 Mos 14,1-4.
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Forslag til bilde:

Notater

KRONOLOGISK BILDE NR. 38,
”JOSVA OG KALEB”
Herren hørte alt israelittene sa.
Han visste at de ikke trodde på Ham.
De handlet som om Gud var en løgner.
Gud hadde lovt å gi dem landet, men de trodde ikke på Ham.
F. Gud sa at alle skulle dø i ørkenen.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
Herrens vrede var opptent imot israelittene.
LES 4 Mos 14,26-32.
Gud sa at alle som var eldre enn 20 år og ikke trodde på Gud, skulle dø i
ørkenen.
Men Josva og Kaleb skulle ikke dø, fordi de trodde på Gud.
Gud sa at etter 40 år, når alle var døde, skulle Han føre barna sammen med
Josva og Kaleb inn i landet og gi det til dem.
Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Vantro er synd.
Husk:
Satan sa til Eva at hun ikke skulle dø om hun spiste av frukten fra
kunnskapens tre. Satan kalte Gud en løgner og Eva trodde ham. Kain
trodde heller ikke på Gud, og han ville komme til Gud på sin egen måte.
Gud avviste ham og offeret hans. Da Noah sa til folket at Gud ville sende
en stor vannflom, trodde de ikke på ham. De ville ikke gå inn i arken, og
alle ble ødelagt i flommen. Egypterne ville ikke tro at Israels Gud var den
allmektige og eneste sanne Gud. De stolte på at avgudene de dyrket skulle
redde dem. Men Gud ødela landet, drepte de førstefødte og druknet hele
egypterhæren i Rødehavet.
-

Gud vil straffe alle som ikke tror på Ham.
Gud ville føre israelittene direkte opp til løfteslandet.
Men da de ikke trodde på Gud, lot Han dem vandre omkring i ørkenen.
Alle voksne som ikke trodde, døde i ørkenen, akkurat som Gud sa.
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G. Israel la skylden på Moses og Aron for at de ikke hadde vann.
Mens de vandret omkring i ørkenen klagde de igjen og igjen.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
LES 4 Mos 20,1-2.
Israelsfolket gav Moses og broren hans, Aron, skylden for at de ikke hadde
vann.
Hvorfor spurte de ikke Herren om å få vann?
- Tidligere hadde Herren gitt dem vann fra klippen når de trengte det.
- Grunnen til at de ikke spurte Herren var at de ikke stolte på Ham, enda Han
hadde gjort så mye for dem.
H. Gud ba Moses tale til klippen.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.
LES 4 Mos 20,7-8.
(2 Mos 17,5-6.)
Herren ba Moses tale til klippen.
- Tidligere, da de trengte vann ba Herren Moses om å slå på klippen.
- Denne gangen sa Herren at han bare skulle tale til klippen.
- Hver gang sa Herren nøyaktig hva han skulle gjøre.
I. Moses er ulydig.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Hør hva som skjedde.
LES 4 Mos 20,9-11.
Moses og Aron var svært sinte på folket.
- De stolte ikke på Herren i denne situasjonen slik som de hadde gjort
tidligere.
- Moses var ulydig imot Herren og slo på klippen.
J. Herrens straff over Moses og Aron.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
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Moses og Aron handlet i sinne i stedet for å stole på Herren og være lydig imot
Ham.
De vanæret Herren ved det de gjorde og sa.
De viste ikke Hans nåde og miskunn mot israelittene.
Gud ville vise folket at Han var trofast og gav dem vann, som Han hadde
lovt.
Men i stedet for å vise folket Guds trofasthet og hellighet ved å følge Hans
perfekte instrukser, viste Moses og Aron sitt eget sinne.
På grunn av dette sa Gud at Moses og Aron ikke ville få komme inn i
Kanaan.
LES 4 Mos 20,12.
K. Israel knurrer igjen.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Herren hadde gitt israelittene vann, men likevel trodde de ikke på Ham.
Snart hadde de glemt hva Han hadde gjort for dem og begynte å klage igjen.
LES 4 Mos 21,4-5.
L. Gud sendte giftige slanger inn i leiren.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
Herren straffet israelittene så mange av dem mistet livet.
LES 4 Mos 21,6.
Israelittene døde fordi de ble bitt av slangene.
- Dette var Guds dom over dem på grunn av at de syndet.
Sammenlign:
Israelittene ble bitt av slanger og de døde. På en lignende måte har alle
mennesker blitt ”bitt” av Satan og synden, og alle døde i forhold til Gud.
Jeg mener ikke at Satan er en slange. Det er han ikke. Det er bare et
bilde på hva som skjedde. Satan og synden gjorde at Adam og Eva døde i
forhold til Gud. De ble skilt fra Ham. Det er av samme grunn at vi også er
født syndere, skilt fra Gud.
(Hebr. 2,14-15.)
Israelittene kunne ikke flykte unna de giftige slangene som Herren hadde
sendt.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
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Husk:
Når Gud bestemmer seg for å straffe synderne, er det ingen plass der de
kan gjemme seg for Ham. I Noahs dager var det ingen steder der folk
kunne flykte unna dommen etter at Gud hadde lukket døren til arken.
Kunne menneskene i Sodoma og Gomorra komme seg unna dommen?
Kunne Lots kone redde seg selv? Når Gud bestemmer at det er tid for
å dømme synderne, er det ingen steder der en kan flykte til og redde seg
selv.
(Joh. åp. 6,15-17.)
Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Da Gud sendte de giftige slangene blant dem, forandret israelittene holdning
til Gud og innrømmet at de hadde syndet.
LES 4 Mos 21,7.
De ble nå klar over at bare Herren kunne redde dem fra straffen, derfor ba de
Moses om å be til Herren om hjelp.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
De kunne ikke hjelpe seg selv, og Moses kunne heller ikke redde dem fra
slangene. Bare Herren kunne frelse dem.
M. Kopperslangen.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Fordi Herren er miskunnelig, ville Han tilgi dem og frelse dem.
De fortjente det ikke, men Herren frelser alle dem som kommer til Ham.
(Salme 145,18-19; Rom. 10,13.)
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Herren fortalte Moses hva han måtte gjøre og hva israelittene måtte gjøre for
å bli reddet fra døden.
LES 4 Mos 21,8.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.
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Forslag til bilde:

Notater

KRONOLOGISK BILDE NR. 37,
”KOPPERSLANGEN I ØRKENEN”
Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Understrek:
Hva var det Gud sa de måtte gjøre for å bli frisk fra slangebittene?1 De
skulle bare se på kopperslangen. Hadde kopperslangen makt til å gjøre
dem friske? Nei! Det var Guds kraft som gjorde dem friske - alle dem som
trodde på Gud og så opp på kopperslangen.
Herren helbredet dem fordi de trodde på Ham.
Tenk over:
Tror du folket hadde blitt friske om de hadde bedt og ikke sett opp på
kopperslangen? Nei! Hva om de ikke så på kopperslangen, men gav Gud
en gave? Ville de ha blitt friske da? Nei! De måtte se opp på kopperslangen,
akkurat slik Herren hadde sagt.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg
aldri.
Tror du det var noen som så på kopperslangen, men Gud gjorde dem ikke
friske? Nei! Gud holder alltid sine løfter. Alle som så ble straks friske. Vi
kan stole på alt Gud sier.
Arkeologisk bemerkning:
En kopperslange ble funnet i en hule i Timna i Israel. Den kan dateres
tilbake til Mose tid.2 Andre kopperslanger er også blitt funnet i Israel
og områdene omkring. Vi vet ikke nøyaktig bakgrunnen til disse
kopperslangene, men det stemmer med det vi leser i Bibelen. Bibelen
forteller oss at den originale kopperslangen som ble laget av Moses, ble
ødelagt av kong Hiskias fordi israelittene begynte å tilbe den.
(2. Kongebok 18,4).

Understrek at Herren frelste dem som trodde på Ham og så på kopperslangen. Denne
historien refererer Jesus Kristus til som et bilde på Hans død på korset (Joh. 3,14-15). Pass
på å få budskapet så klart fram som mulig så du kan bruke det senere når du skal forkynne
evangeliet.
National Geographic Magazine, Januar, 1976, side 30, har bilde av kopperslangen.
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N. Konklusjon.

Notater

Det vi nå har lest om i Bibelen, hendte for omtrent 3400 år siden. Likevel er det
aktuelt stoff i dag.
Gud gav oss disse fortellingene fordi Han vil at vi skal tro på Ham.

SPØRSMÅL
1. Hvorfor trodde ikke de ti speiderne at Israel kunne klare å
komme inn i Kanaan?
a) Fordi de så kjempene og murene omkring byene.
b) Fordi de ikke trodde på Guds løfter om at Han ville gi dem landet.
1. Hvorfor trodde Josva og Kaleb at Israel kunne komme inn i
Kanaan? Fordi de trodde på Guds løfter om at Han ville gi dem
landet.
2. Hva sier vi om Gud når vi ikke tror på Hans Ord og stoler på
Ham? Vi sier at Han er en løgner.
3. Israel pådro seg Guds straff fordi de ikke trodde på Hans løfter
om å gi dem landet. Hva var straffen? Gud sa at alle som ikke
trodde på Ham skulle dø i ørkenen. De skulle ikke komme inn i
Kanaan.
4. Gud sa hvem som skulle få komme inn i landet. Hvem var det?
a) Kaleb og Josva, fordi de hadde trodd på Gud.
b) Barna til israelittene.
5. Hva skulle israelittene ha gjort da de manglet vann? De skulle ha
stolt på Herren.
6. Hvorfor sa Gud at Moses og Aron ikke skulle få gå inn i landet?
a) Fordi de ikke stolte på Gud og var lydige imot Ham. I stedet for å gi
Gud ære som den hellige og fullkomne Gud overfor folket, viste de sitt
eget sinne.
b) Fordi Moses slo klippen i stedet for å tale til den som slik Gud hadde
sagt han skulle gjøre.
7. Hva gjorde Gud denne gangen som straff for folkets ulydighet
og vantro? Han sendte giftige slanger inn i leiren. Mange døde av
slangebitt.
8. På samme måte som israelittene ble bitt av slangene, ble alle
menneskene ”bitt” og døden kom inn i verden. Hvem var det
som gjorde det? Satan.
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9. På hvilken måte førte Satan døden inn i verden? Satan fikk Adam
og Eva til å synde imot Gud.
10. Hva var det Gud ba Moses gjøre for å frelse israelittene fra å dø
av slangebittene? Herren sa at Moses skulle lage en kopperslange
og henge den opp på en stang.
11. Hva måtte de som var blitt bitt av en slange gjøre for å bli
reddet? De måtte se opp på kopperslangen som hang på stangen.
12. Var det en magisk kraft i kopperslangen som helbredet dem
som så på den? Nei.
13. Hvem var det som helbredet dem som så på kopperslangen?
Herren gjorde det.
14. Fortjente folket å bli friske? Nei, de var syndere og fortjente å dø.
15. Hvorfor helbredet Herren alle som så opp på kopperslangen?
a) Fordi Han er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
b) Fordi de trodde Hans løfte og så på kopperslangen slik Han sa de
skulle gjøre.
16. Var det noen av dem som så på kopperslangen som døde
likevel? Nei, Gud holder alltid det Han lover.
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FORSLAG TIL OPPGAVER

LEKSJON 27

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. Minnevers - Hebreerbrevet 11,6
Barna kan skrive minneverset på plakater. De kan skrive ordet TRO med
store bokstaver.
Understrek at vi kan komme til Gud bare ved tro.
2. Bøker i Bibelen
Bruk forslaget i Leksjon 24. La barna pugge navn på bøkene: Jesaia,
Jeremia, Klagesangen, Esekiel, Daniel og Hosea.
Understrek at disse menn var Guds profeter.
3. Speiderrapport
La barna hjelpe deg med å skrive en liste over alle tingene speiderne fant og
så i det lovede landet. (4 Mos 13,26-29)
Skriv ned hva de ti speiderne anbefalte. (4 Mos 13,31)
Skriv ned hva Josva og Kaleb anbefalte. (4 Mos 13,30)
Hva Gud sa om landet? (Han lovte å gi det til Abraham og hans etterkommere,
Dette løftet hadde Gud gjentatt for alle nye generasjoner.)
Hvem skulle israelittene ha hørt på? (Gud og Hans tjenere, Josva og
Kaleb.)
Hvordan gikk det med israelittene som ikke trodde på Gud? (Alle døde i
ørkenen.)
Hvordan gikk det med Josva og Kaleb? (De og barna til de som var døde
gikk inn i løfteslandet, akkurat som Gud hadde lovt dem.)
Understrek:
Gud holder alltid sine løfter. Han straffer dem som ikke vil tro på Ham. Han
er miskunnelig og nådig imot dem som stoler på Ham.
4. De som ikke ville tro
Skriv ned disse navnene, eller les dem høyt for barna:
Eva, Kain, folket på Noahs tid, folket i Sodoma og Gomorra, Farao og
folket i Egypt den tiden israelittene slaktet påskelammet, de ti speiderne og
israelittene som hørte på deres råd.
Hva er felles for alle disse? (De ville ikke tro på Gud.)
Hva skjedde med hver enkelt av dem? Hva ble konsekvensen av at de ikke
ville tro?
Hadde Gud advart dem på forhånd? (Ja.)
Understrek:
Gud straffer alle som ikke vil tro på Ham.
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5. De som trodde
På samme måte som i forrige oppgave kan du skrive eller lese navn på
personer, men denne gang på mennesker som trodde på Gud.
Abel (merk: Selv om Abel døde, trodde han på Gud og kom til Gud på
den måten Gud ville han skulle komme. Gud tok imot ham og hans offer.)
Noah, Abraham, israelittene i Egypt da de slaktet påskelammet, Josva og
Kaleb.
Hva er felles for alle disse? (De trodde på Gud.)
Hvilke konsekvenser hadde troen for disse?
Understrek:
Gud er nådig og miskunnelig mot dem som innrømmer at de er hjelpeløse
syndere som bare kan komme til Gud ved tro.
6. Den riktige medisinen
Tegn enkle figurer av flasker i forskjellige størrelser og fasonger. Det skal
forestille medisinflasker. Skriv merkelapper på flaskene, slik:
*Gi penger til Gud
*Be
*Gå til tabernaklet
*Gi en gave til Moses
*Hjelpe et medmenneske
*Se på kopperslangen
Hold flaskene opp en om gangen og spør barna om ”medisinen” ville
hjelpe israelittene mot slangebittene.
Understrek:
Vi kan komme til Gud bare på den måten Han har sagt vi kan komme.
Vi må ha tro for å bli frelst.
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Repetisjon 26

Navn____________________________

Tabernaklet
Dette bildet er innsiden av tabernaklet. Hver del er nummerert. Her har du
en liste over nummer og navn på tingen. Bruk ordene fra listen og fyll ut det
som mangler i setningene.
1.Det Hellige, 2. Det aller Helligste, 3. Nådestolen, 4. Paktens Ark,
5. Forhenget, 6. Presten

1

2

3
6

4
5

Tabernaklet var Guds hus. Der kunne Han bo blant israelittene og vise dem
miskunn. Gud sa til Moses at folket skulle bygge tabernaklet nøyaktig etter bildet
Gud viste Moses oppe på Sinaifjellet. Det største og første rommet i tabernaklet
ble kalt _______ __________ . Det andre rommet ble kalt _______ __________
_____________. Gud sa til Moses at i dette rommet skulle _________ ____ stå.
Opp på den skulle de plassere ______________. Her lovte Gud å bo sammen med
israelittene og vise dem miskunn. Den eneste som kunne gå inn i det aller Helligste,
var ypperste_________, og han kunne gå inn bare en gang om året. Han måtte
ofre et dyr uten feil eller lyte og så gå inn gjennom det tykke ____________ som
skilte de to rommene. Så skulle han sprenge noe av blodet fra dyret på nådestolen.
Når presten gjorde dette, ville Gud tilgi syndene israelittene hadde gjort og holde
tilbake straffen i et år. Alt måtte gjøres akkurat som Gud sa det skulle gjøres. Blodet
av et dyr kunne - kunne ikke (sett ring rundt det som stemmer) være betaling for
syndene. Den eneste betaling for synd er at synderen dør.

SAMTALE 27

Israel tror ikke på Gud;
Guds dom og frelse

Terje: Hva skal du med malingen, onkel Dagfinn?
Janita: Han blander den, ser du ikke det da?
Onkel Dagfinn: Jeg blander en ny farge. Jeg har noe maling med farge og nå
prøver jeg å blande samme blåfarge som på papiret her.
Terje: Får jeg hjelpe? Det er ikke skikkelig blått ennå.
Onkel Dagfinn: Du kan godt få røre litt, men tro meg, det er blått nok. Det
må bare røres litt mer. Jeg går og ser etter en mindre malerkost.
Janita: Kan jeg hjelpe deg å lete?
Onkel Dagfinn: Selvfølgelig, Janita. Takk skal dere ha for at dere vil hjelpe
meg. Jeg har liten tid og vil gjerne bli ferdig i ettermiddag.
Janita: Er dette malerkostene?
Onkel Dagfinn: Ja. Takk skal du ha, Janita. La oss se hvordan det går med
Terje. Å, nei! Du har vel ikke…?
Terje: Jeg prøvde bare å hjelpe.
Onkel Dagfinn: Hvorfor har du blandet i mer blått? Jeg sa jo at du bare skulle røre.
Terje: Det så ut som det ikke var nok blått.
Onkel Dagfinn: Du trodde ikke på det jeg sa, Terje.
Terje: Å, beklager. Jeg er lei for det, men jeg trodde ikke det var riktig farge.
Janita: Kan du ikke bare blande inn mer kvitmaling?
Onkel Dagfinn: Jeg tror ikke det, Janita. Jeg må nok slå ut den malingen der.
Terje: Så leit. Jeg trodde jeg gjorde rett.
Onkel Dagfinn: Jeg tilgir deg, Terje. Det er jo bare maling. Kanskje vi kan
lære noe av det.
Janita: Hva mener du med det, onkel Dagfinn?
Onkel Dagfinn: Det Terje gjorde er jo det samme som vi mennesker ofte gjør:
Vi vil ikke tro på forskriftene som er gitt oss. Vi gjør det vi mener er riktig, og
så oppdager vi at det bærer galt av sted.
Terje: Jeg sa at jeg er lei for det.
Onkel Dagfinn: Og jeg tilgav deg. Men tenk om jeg hadde sagt noe som hadde
hatt mye verre konsekvenser. Husker du den gangen du skadet deg på sagen til
faren din? Selv om du var lei for det, forandret ikke det på at du var skadet.
Terje: Jeg forstår. Jeg har fremdeles problemer med den tommelfingeren.
Onkel Dagfinn: Det kunne ha vært noe alvorligere enn det også.
Janita: Hva da?
Onkel Dagfinn: Jeg tenker på det Gud sier vi skal tro på. Tenke på
israelittene. Gud hadde fått menn til å skrive ned nøyaktig hva som skjedde
med israelsfolket så vi kunne bli advart.
Janita: Advart mot?
Onkel Dagfinn: Gud vil at vi skal vite at straffen for synd er død. Han vil også at
vi skal vite at den eneste måten vi kan komme til Ham på, er ved å tro på Gud.
Terje: Gud gjorde mye for israelittene. Trodde de aldri på Ham?
Onkel Dagfinn: Noen få av dem trodde på Gud, enda Han gjorde mange store
gjerninger for dem. Det var alltid bare noen få som trodde - også når de var i ørkenen.
Janita: Det måtte være veldig vanskelig å leve i ørkenen.
Onkel Dagfinn: Det var det, Janita. De kunne ikke stole på hvordan de følte
seg eller hva de så. Gud ville at de skulle stole fullt og fast på Ham og være
avhengig av Ham i alle ting.
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