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Hver del av tabernaklet pekte fremover
mot Kristus.

Oversikt

1.

Innledning

2.

Gud ba Moses bygge Tabernaklet. (2 Mosebok 25:9)

3.

Gud ba Moses lage kopperalteret. (2 Mosebok 27:1-2; 40:29; Efeserbrevet 1:7; Hebreerne 10:1-12;
13:10, 15)

4.

Gud ba Moses lage vaskekaret. (2 Mosebok 30:17-19; Efeserbrevet 5:26-27)

5.

Gud ba Moses lage et bord til de 12 skuebrødene. (2 Mosebok 25:23, 30; Johannes 6:51; 1 Peter
2:2)

6.

Gud ba Moses lage lysestaken. (2 Mosebok 25:31-32; Lukas 1:78-79; Johannes 8:12)

7.

Gud ba Moses lage røkofferalteret. (2 Mosebok 30:1-3)

8.

Gud ba Moses lage forhenget. (2 Mosebok 26:31-33; Mark 9:2-3; Johannes 3:5; 2 Korinterne 5:17;
Titus 3:5; Hebreerne 10:1-4, 11-14, 19-20, 22; 1 Johannes 1:8-9)

9.

Gud ba Moses lage paktens ark og nådestolen. (2 Mosebok 25:10-11, 17-21; Hebreerne 9:11-12)

10. Gud valgte ut Ypperstepresten. (2 Mosebok 28:1; Hebreerne 4:14-16)
11. Den Hellige Ånd ledet Besalel i å lage tabernaklet og alt utstyret som skulle være i det. (2 Mosebok
31:1-3)
12. Konklusjon
Perspektiv

Da Gud ba Moses bygge tabernaklet i ødemarken sa Gud nøyaktig hvordan det skulle være. Men Gud
forklarte ikke Moses, eller dem som senere skrev ned det Gamle Testamentet, den hele og fulle
meningen med de forskjellige delene i tabernaklet. Det var bare Gud som visste meningen, helt til den
ble forstått i lys av Guds åpenbaring gjennom Kristus (Hebreerne 1:1-2).
De som skrev ned det Nye Testamentet forteller grunnen til at tabernaklet ble laget slik Gud hadde
foreskrevet det. Tabernaklet var et “bilde” på Guds tempel i Himmelen. Vi blir fortalt at “Kristus ikke
gikk inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk
inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld” (Hebreerne 9:24). tabernaklet og
møblene som var der og prestene og det de gjorde pekte framover til Herren Jesus Kristus og Hans offer
for oss. Den daglige ofringen av dyr var et bilde på Kristi endelige offer da Han ofret seg selv.
Ypperstepresten og hans oppgave pekte framover til Kristus, vår yppersteprest (Hebreerne 9:1-15, 2326).
Tips
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Du skal undervise alt i leksjonen unntatt det som står i de grå boksene.

1. Innledning
 Vi vil først minne om litt av det vi har lært.
Lærer: Repeter den forrige leksjonen ved å bruke disse spørsmålene. Svar er angitt i kursiv
etter hvert spørsmål.
På hvilken måte var påskelammet et “bilde” på Jesus Kristus?
Bilde av Jesus som påskelammet omfatter:

• Offerdyret måtte være uten feil og mangler. Herren Jesus var uten synd.
• Gud bestemte alder og kjønn på dyret. Herren Jesus var født som Marias sønn og ble ofret i sin beste alder.
• Israelittene skulle observere det utvalgte offerdyret i fire dager for å se om det egnet seg som offer. Herren
Jesus levde et liv i fullkommen lydighet mot sin Far, og Gud observerte Ham med glede og anerkjennelse.

• Lammet måtte bli slaktet og blodet utrent hvis den førstefødte skulle bli frelst. Herren Jesus måtte dø og gi sitt
blod for å frelse oss fra den evige død.

• Blodet av påskelammet måtte strykes på dørkarmene og det øverste dørtreet på israelittenes hus. Bare de som
har kommet til tro på Jesus Kristus blir frelst.

• Israelittene skulle ikke bryte noe bein på lammet. Det ble ikke brutt noe bein på Herren Jesus da Han ble
korsfestet for våre synder.

Israelittene hadde ingen anelse om den skremmende og tilsynelatende håpløse situasjonen de
skulle møte ved Rødehavet. Men hva hadde Gud planlagt å gjøre for dem?
Før israelittene var kommet til Rødehavet hadde Gud planlagt hvordan Han skulle utfri dem.

Vi vet heller ikke hva som kommer til å skje i framtiden, men hva kan vi stole på at Herren vil
gjøre for oss?
Vi kan stole på at Herren vil hjelpe oss så vi ikke blir overmannet av redsel eller sorg. Det er ingenting vi kommer til
å møte som vil komme som en overraskelse på Ham.

Hva kan mannaen Gud gav til israelittene lære oss om vår Herre Jesus?
Gud gav oss Jesus til å være det levende brød. Gjennom Ham har vi fått evig liv.

Moses slo på klippen, og vannet strømmet ut for alle de tørste israelittene. Hvordan kan dette
minne oss om Herren Jesus?
Herren Jesus ble “slått” av Gud da Gud straffet Ham for våre synder på korset. Fra Kristus har vi mottatt det
levende vann til evig liv.

Guds velsignelse over israelsfolket var avhengig av at de var lydige imot Ham. Hva er Guds
velsignelse over oss avhengig av?
Guds velsignelse over oss er avhengig av Jesu Kristi rettferdighet.

2. Gud ba Moses bygge Tabernaklet.
 Etter at Gud gav Loven til israelittene, ba Han Moses bygge Tabernaklet.
Lærer: Gi deltakerne tid til å tenke og komme med svar på spørsmålene. Noen ganger er flere
svar riktige. Etterpå gir du dem svaret som er gitt i kursiv etter hvert spørsmål.
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Hvorfor var det nødvendig med et Tabernakel etter at Gud hadde gitt israelittene de Ti Bud?
Det var fordi israelittene måtte ha en plass der de kunne bære fram offer til Gud for å få tilgivelse og miskunn –
for å unngå dødsstraff for å ha brutt budene.

Hvordan måtte Moses bygge Tabernaklet?
Nøyaktig slik Gud hadde sagt.

Lærer: La en av deltakerne lese skriftstedet.

Les 2 Mosebok 25:9.
 Hver del av Tabernaklet pekte framover til Herren Jesus Kristus.
Hver del av Tabernaklet viser oss noe om Herren Jesus – Hans fødsel, Hans liv, Hans død, Hans
oppstandelse og Hans stedfortredende gjerninger for oss.
Lærer: Vis illustrasjonene, 24 og 25. Pek på de forskjellige delene i Tabernaklet etter hvert som
du underviser det.
Illustrasjon 24

Illustrasjon 25
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3. Gud ba Moses lage kopperalteret.
 Moses skulle lage et kopperalter til å ofre dyr på.

Les 2 Mosebok 27:1-2.
Alteret skulle plasseres like innenfor inngangen til Tabernaklet, inne i forgården.
Lærer: Vis Illustrasjon, 25. Pek på “kopperalteret.” Vis deretter Illustrasjon, 63.
Illustrasjon 63

Les 2 Mosebok 40:29.
Før israelittene kunne komme til Gud for å tilbe eller for å få hjelp av Ham måtte de komme til
kopperalteret og bekjenne syndene sine og ofre brennoffer.
 Kopperalteret pekte framover til korset og Kristi offer for syndere.
Hva er likheten mellom måten israelittene kom til kopperalteret og hvordan vi kommer til Gud?
Israelittene erkjente sin synd og ofret brennoffer på kopperalteret før de kunne møte Gud. På samme måte må
også syndere først erkjenne at de er syndere og tro på at Herren Jesus ofret seg selv for deres synder. Bare slik kan
de ha fellesskap med Gud.

 De måtte gjenta ofringene på kopperalteret, men Jesu offer ble gjort en gang for alle.

Les Hebreerne 10:11-12.
Jesu død som offer for synd var fullkomment og endelig. Det er ikke behov for noe alter i
menigheten i dag. Bordet som blir brukt til brød og vin når en minnes Jesu død for syndere, er ikke
noe alter. Kristus må ikke ofres igjen og igjen som syndoffer. Gud rev forhenget i tempelet i to for å
vise at det ikke lenger er nødvendig med noe alter for dem som tror på Jesus. Kristus er vårt alter. Vi
kommer til Ham ved tro og gir Gud takk og ære i Jesu navn.

Les Hebreerne 13:10, 15.
 Synden til alle troende er fullkomment betalt ved Jesu Kristi blod, både når det gjelder fortid, nåtid og
fremtid.
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Les Efeserne 1:7, og deretter Hebreerne 10:1-10.
Lærer: Vis Illustrasjon 62

Lærer: Denne illustrasjonen er laget for å lære deltakerne at Kristus har betalt for alle deres
synder – også de som ble gjort før og etter de kom til tro.
Si dette om denne illustrasjonen: La oss se på denne tidslinjen. Korset representerer da Jesus
døde for våre synder.
Lærer: Pek på “Korset” på illustrasjonen.
Når skjedde dette?
For mer enn 2000 år siden.

Lærer: Pek på “Ditt liv fra fødsel til død” på illustrasjonen.
Dette representerer din levetid her på jorden. Tenk over dette:
Når skal du dø?
Det vet vi ikke.

Hvem vet når du skal dø?
Bare Gud vet når en person skal dø.

Din levetid her på jorden vil komme til en ende. Gud vet når det kommer til å skje.
Lærer: Pek igjen på korset og spør:
Hvor mange synder hadde du gjort da Kristus døde for deg på korset?
Ingen. Du var ikke født enda.

Lærer: Pek på boksen som representerer en persons liv. Dette representerer deltakernes
livslengde.
Selv om vi ikke hadde gjort noe synd da Kristus døde, visste Gud om alle syndene vi kom til å gjøre
fra fødsel til død.

5

Sikker i Kristus

Leksjon 9

4. Gud ba Moses lage vaskekaret.
 Moses ble bedt om å lage et vaskekar av kopper, som skulle fylles med vann.
Lærer: Vis Illustrasjon 25.

Les 2 Mosebok 30:17-19.
Hvor skulle vaskekaret plasseres?
Mellom kopperalteret og tabernaklet.

Prestene måtte vaske føttene og hendene sine i vaskekaret før de gikk inn i tabernaklet for å utføre
tjenesten i det Hellige.
Bibelvers for læreren: Johannes 15:3; Hebreerne 10:22
 Både vaskekaret og vannet minner oss om Jesus som renser og forandrer våre liv ved sitt Ord.
Herren bruker Ordet for å undervise oss og forandre våre meninger og holdninger. Dette virker slik i
oss at vi følger kjødet mindre og blir mer lik Ham.
Lærer: Når det er sitert et bibelvers, som her, les det fra leksjonen, for resten av verset handler
ikke om temaet vi tar opp her.
Efeserne 5:26-27, sier at Jesus Kristus renser oss ved “vannbadet i ordet” for å gjøre oss “hellige og
ulastelige.”
Jo mer tid vi bruker til å studere Guds Ord for å bli bedre kjent med Ham og lære Hans vilje for oss, jo
mer vil Han forandre vår tankegang. Dette vil etter hvert føre til forandringer på alle områder i våre
liv.

5. Gud ba Moses lage et bord som det skulle ligge 12 brød på.
 Moses skulle lage bordet som ble plassert på høyre side i det Hellige.
Husk at dette var det første rommet prestene kom inn i når de gikk inn i tabernaklet.
Hver sabbat la prestene 12 nybakte brød på skuebrødsbordet. Brødene representerte Israels 12
stammer.
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Lærer: Vis illustrasjon 24, “Det Hellige.”

Les 2 Mosebok 25:23, 30.
 Brødene minner oss om Jesus, livets brød.
Herren Jesus er livets brød. Ved Ham får vi evig liv.
Vers for læreren: 2 Mosebok 25:23-30; 3 Mosebok 24:5-9.

Les Johannes 6:51.
 I tillegg til at Han gir oss liv, så sørger Han også for åndelig mat for oss.

Les 1 Peter 2:2.
Som en baby blir sulten og gråter etter mat, skulle vi sulte og lengte etter den åndelige mat, som er
Guds Ord.

6. Gud ba Moses lage lysestaken.
 Moses skulle lage lysestaken som ble plassert på venstre side i det Hellige.
Lærer: Vis illustrasjon 24 igjen. Pek på lysestaken.
Lysestaken hadde sju armer med en liten oljelampe på toppen av hver arm.

Les 2 Mosebok 25:31-32.
 Lysestaken minner oss om Jesus som er verdens lys.
På samme måte som lysestaken lyste opp i det Hellige er Jesus det eneste sanne åndelige lys i denne
verden.

Les Johannes 8:12, og deretter Lukas 1:78-79.
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7. Gud ba Moses lage røkofferalteret.
 Moses skulle også lage et alter til å ofre røkelse på. Det skulle plasseres foran forhenget som skilte det
Hellige fra det aller Helligste.
Lærer: Vis illustrasjon 24. Pek på Røkofferalteret.
Det var på dette alteret at prestene brente velluktende røkelse som et offer til Gud.

Les 2 Mosebok 30:1-3.
Duften fra røkofferet skulle stige opp fra alteret i det Hellige, som en lovprisning og tilbedelse til
Gud.
 Røkofferalteret minner oss om at vår tilbedelse og lovprisning blir mottatt av Gud bare på grunn av
Kristus.
På grunn av at Kristus og Hans offer er akseptert av Gud kan vi være trygge på at Gud hører og
aksepterer oss.
Hva er det folk ofte avslutter sine bønner med?
I Jesus navn, Amen.

Grunnen til at vi ber i Jesu navn er at vi erkjenner at vi bare kan komme til Gud gjennom Kristus.
Enten vi tilber, synger, takker eller priser Gud, så tar Gud imot duften av våre lovprisningsoffer på
grunn av Jesus, ikke på grunn av oss.

8. Gud ba Moses lage et forheng.
 Moses skulle lage et forheng som skulle henge mellom det Hellige og det aller Helligste.
Lærer: Vis illustrasjon 24. Pek på forhenget.
Dette forhenget skulle skille det Hellige fra det aller Helligste.

Les 2 Mosebok 26:31-33.
Vers for læreren: Johannes 14:13-14; Johannes 15:16; Filipperne 4:18; Hebreerne 13:16; 2
Korinterne 2:14-16; 1 Peter 2
På hvilken måte kunne de se at Gud var til stede i det aller Helligste?
Det var et sterkt lys mellom kjerubene.

Hva symboliserte forhenget mellom det Hellige og det aller Helligste?
Skillet mellom syndige mennesker og en hellig Gud.

Ypperstepresten var den eneste som kunne gå inn i det aller Helligste. Han kunne gå inn én gang i
året, på den store soningsdagen.
Hva hadde skjedd hvis noen andre hadde prøvd å gå inn i det aller Helligste?
Den personen ville ha falt død om på grunn av Guds hellighet.
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 Forhenget som skjulte det sterke lyset mellom kjerubene minner oss om Jesu kropp som skjulte Hans
guddommelighet.
Jesus så ut som en vanlig mann. Derfor var det få som forsto at Han også var Gud.
En gang i løpet av livet på jorden viste Jesus sin guddommelige herlighet. Når var det?
Da Han var på fjellet sammen med Peter, Jakob og Johannes.

Les Markus 9:2-3.
 Forhenget i templet symboliserte Jesu fysiske kropp.
Like før Jesus døde på korset, ropte Han ut: “Det er fullbrakt!”
Hva skjedde med forhenget i tempelet i samme øyeblikk?
Forhenget revnet fra øverst til nederst.

Hvorfor rev Gud forhenget i to?
For å vise at Han var fullt ut tilfreds med Jesus sitt sonoffer for syndere.

Nå var det ikke lenger nødvendig for syndige mennesker å være skilt fra Gud. Veien tilbake til Gud
var åpnet for alle som erkjenner at de er syndere og stoler på at Jesu blod renser bort all synd.

Les Hebreerne 10:19-20, 22.
 Vi kan komme nær Gud, “med hjerter som er renset fra en ond samvittighet.”
I gammeltestamentlig tid gikk ypperstepresten inn i det aller Helligste én gang i året, og sprinklet
blodet fra offerdyr på nådestolen. Men blod av dyr kunne aldri betale for synd slik at israelittene ble
fri fra dårlig samvittighet for sine synder.
Vers for læreren: Hebreerne 9:6-9, 13-14
I dag behøver vi ikke å leve med dårlig samvittighet.
Hvordan kan vi komme til Gud med en ren samvittighet?
Fordi Jesus var det fullkomne syndoffer.

Ved Hans blod er det gitt full betaling for – fortiden, nå og framtiden.

Les Hebreerne 10:1-4, 11-14.
 Vi kan komme nær Gud, “med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.”

Les Hebreerne 10:22 igjen.
Før vi kom til Jesus Kristus og fikk tilgivelse var vi som skitne tvers igjennom av synd.
Guds medisin mot dette var å rense oss fullstendig og gjøre oss til nye mennesker. Vi ble ”født på ny”
ved å høre og tro Guds Ord.
Vers for læreren: 1 Peter 1:23
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Den Hellige Ånd brukte “rent vann” som er Guds Ord, for å overbevise oss om vår syndighet, og lære
oss at vi kan få tilgivelse og bli forenet med Gud.

Les Johannes 3:5, og etterpå Titus 3:5, og til slutt 2 Korinterne 5:17.
 Den Hellige Ånd fortsetter med å bruke Guds Ord i våre liv.
Lærer: Vis Illustrasjon 62.

Når vi leser og studerer Guds Ord utfordrer det holdningen og tenkemåten vår. Innrømmer vi at vi
har feil og Gud har rett, blir vi renset og forandret til å bli mer lik Herren Jesus.
Vers for læreren: Salme 119:9-11, Johannes 13:10, Johannes 15:3, 2 Korinterne 3:18, Efeserne
5:26
 Når vi synder må vi bekjenne våre synder for Gud, vår Far.
Vårt nye forhold til Gud er som forholdet mellom foreldre og barn.
Nå er Gud vår Far og vi er Hans barn. Da er det viktig at vi er oppmerksomme på at Han ser oss og
vet alt om oss. Når vi gjør synd må vi erkjenne og bekjenne det for Ham. Gjør vi det, vil vi leve i et
åpent og godt forhold til Ham som vår Far.

Les 1 Johannes 1:8-9.
9. Gud ba Moses lage arken og nådestolen.
 Moses skulle lage arken og nådestolen og plassere dem inne i det aller Helligste.
Lærer: Forbered en illustrasjon som viser at foreldre elsker barna sine alltid, men at de også
ønsker at barna skal bekjenne det når de gjør noe galt.
Eksempel: Når våre barn er ulydige mot oss, tenker vi aldri at de ikke er våre. Også om de er
opprørske og umulige, er de fortsatt våre barn. Vi vil at de skal innrømme at de har gjort noe
galt og ordne opp i det. Hvis de bare nekter på at de har gjort noe galt og fortsetter å være
ulydige, må vi oppdra dem. Men det beste er at de innrømmer hva de har gjort galt. Da vil vi
straks tilgi dem og glede oss over et godt forhold.
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Lærer: Vis illustrasjon 24 og pek på arken og nådestolen.
Illustrasjon 24

Les 2 Mosebok 25:10-11, 17-21.
Arken var en rektangulær kiste dekket med gull. Lokket var laget av rent gull og ble kalt nådestolen.
Én gang om året gikk ypperstepresten inn i det aller Helligste.
Vers for læreren: 3 Mosebok 16:15
Hva gjorde han der?
Han sprinklet blod av offerdyr på og foran nådestolen.

 Arken og nådestolen minner oss om Jesus som gjorde det mulig for oss å komme til Gud.
Herren Jesus Kristus er vår yppersteprest. Han gikk inn i det aller Helligste i Himmelen for å bære
fram sitt eget blod for Gud som en fullstendig betaling for våre synder.

Les Hebreerne 9:11-12
Jesu blod er fullgod betaling for Gud. Derfor kan vi med frimodighet og glede komme til Gud, vår Far.

10. Gud utvalgte ypperstepresten.
 Da Gud ba Moses bygge tabernaklet sa Han også at broren hans Aron, skulle være yppersteprest.
Lærer: Pek på ypperstepresten i Illustrasjon 24.
Lærer: Vis “Aron” på det kronologiske kartet.

Les 2 Mosebok 28:1.
 Jesus er vår yppersteprest.
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Les Hebreerne 4:14-16.
Jesus har ofret sitt eget blod for oss. Derfor trenger ikke vi at noen andre skal ofre eller be til Gud for
oss.
 Når vi trenger hjelp kan vi gå direkte til Jesus Kristus, vår store yppersteprest.
Jesus er fremdeles vår yppersteprest i Himmelen. Han bærer ikke fram offer for våre synder, for det
har Han allerede gjort da Han ofret sitt blod til Gud for oss.
Som yppersteprest går Han alltid i forbønn for oss for vår himmelske Far.

11. Den Hellige Ånd satte Besalel i stand til å lage tabernaklet og møblene som
skulle være inne i det.
Lærer: Å referere til Den Hellige Ånds gjerning er med på å forberede for Apostlenes
gjerninger. Det er den neste boken som blir gjennomgått i denne serien. Når vi underviser
Apostlenes gjerninger vil vi legge vekt på at Den Hellige Ånd har tatt bolig i de nytestamentlige
troende. Dette står i kontrast til gammeltestamentlig tid, da DHÅ gav kraft og visdom i
begrenset grad og midlertidig til spesielle oppgaver.
 Herren valgte Besalel til å hjelpe til med å bygge tabernaklet.
Gud hadde fortalt Moses nøyaktig hvordan han skulle bygge tabernaklet. Men ingen var i stand til å
utføre alle disse detaljene uten at Gud satte dem i stand til det.


Gud Den Hellige Ånd fylte Besalel slik at han kunne bygge tabernaklet.

Les 2 Mosebok 31:1-3.
Den Hellige Ånd ledet Besalel og gav ham visdom og evner til å følge alle instruksene Gud gav Moses.

12. Konklusjon
 Vi har nettopp lest historien om tabernaklet og lært om hver enkelt del av innredningen.
Hvorfor tror dere at Gud gav Moses beskjed om å lage alt nøyaktig etter instruksjonene Han
hadde gitt ham?
Fordi hver enkelt del i tabernaklet pekte fram mot Jesus Kristus.

Hvilket forbilde i tabernaklet har gjort sterkest inntrykk på deg og hvorfor?
Lærer: Du kan la deltakerne diskutere dette spørsmålet i grupper.
Lærer: Avslutt leksjonen med en bønnestund.
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