
Till ledaren (denna lektion kan delas upp i två lektioner)

Hjälpmedel du kan använda:

 Flanellograf
 Illustrerade biblar för barn
 Levande berättelser av
 Arthur S. Maxwell (bok 3)

Undervisningsförslag:

På flanellograf - tabernaklet
- översteprästen

 Slutord  (bra sammandrag med bilder från
 Levande berättelser - ”Mose tar farväl”)

Tips

A. TABERNAKLET - 2 Mos kap. 25-27, 30:1-10, kap. 17-21, 4 Mos 17:8

1) Förgård - omkring 50m lång och 25m bred
- avdelad med linneförhängen
- alla hade tillträde dit

a) Brännofferaltaret - av akacieträ (växer i Sinaiöknen), överdraget med guld
- offerdjur; oxe, get eller lamm

b) Bäckenet - ett tvättkar
- av koppar från speglar
- för prästernas rengöring innan de gick in i tabernaklet

2) Tabernaklet - det yttre likt de andra tälten
- innanför ett rödfärgat vädursskinn
- akacieträ, överdraget med guld
- indelat i två rum

a) Det heliga
* Ljusstaken -symboliserar Gud, Jesus och DHA
* Skådebrödsbordet - tolv bröd (ett för varje stam)

- varje sabbat lades bröden fram
- tecknet på förbundet
- bara prästerna fick äta dem

* Rökelsealtaret - morgon och kväll tände prästen ett rökoffer
b) Förlåten - skilde det heliga från det allra heligaste

- 10 cm tjock vävnad i ett stycke
c) Det allra heligaste - endast för översteprästen

- förbundsarken med Arons stav, mannat (4 Mos 11:7-9),
  lagtavlorna (5 Mos 10:1-5)

B. ÖVERSTEPRÄSTEN - kopiera på OH-film texten ”Vad är en överstepräst?” (finns med i
  lektionen) där alla kan hjälpas åt att läsa texten
- berätta hur det gick till när Aron blev överstepräst, 4 Mos kap. 17

C. PÅ OH En skiss på stammarnas placering i lägret finns med i lektionen.
Kan exempelvis användas som repetition.

D. SLUTORD - 5 Mos innehåller Mose avskedstal (repetition av ökenvandringen)
- ett nytt släkte har växt upp
- endast Mose, Josua och Kaleb + alla som var under 20 år när de drog ut från
  Egypten är kvar
- Mose överlämnar ledarskapet åt Josua och dör

FEMTE MOSEBOKEN
Tabernaklet



Gamla Testamentet
Femte MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
Tabernaklet

MOSE - NU DIN TID ÄR SLUT
MOSE - JAG HJÄLPT DIG HÅLLA UT
MOSE - DIN LÖN SKA BLI SÅ STOR, Å-ÅH
MOSE - DU SNART I MIN HIMMEL BOR

Sång

6

Mose, vers 2

nu din tid är slut Jag hjälpt dig hål-la ut.

Din lön ska bli s å  s tor . Du snart i min him-mel bor.



Gamla Testamentet
Femte MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
TabernakletB

FEMTE

MOSEBOKEN

Vad ser jag på fältet?
Det ser ju ut som tältet!

TABERNAKLET



Gamla Testamentet
Femte MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
TabernakletC
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Tabernaklet

MODELL

Vad ser jag på fältet?
Det ser ju ut som tältet!

Uppgift:
Skär upp arken på framsidan så får du
en lucka som kan öppnas. Limma
bilden med Arons stav, lagtavlorna och
mannat innanför.

Vad ser jag på fältet?
Det ser ju ut som tältet!

TABERNAKLET



Gamla Testamentet
Femte MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
TabernakletB/C

Mose - Nu din tid är slut.
Mose - Jag hjälpt dig hålla ut.
Mose - Din lön skall bli stor, å-åh!
Mose - Du snart i min himmel bor.

Text
&

Musik:

Ruth
Bertlin

Minnesvers:

Lydnad för oss in i Guds välsignelse, olydnad
för oss bort från Guds välsignelser.

 5 Mos 28

Femte Moseboken

...är en repetition av Israels folks uttåg ur
Egypten och ökenvandringen. Mose var nu
120 år gammal och under 40 år hade han
varit ledare för folket. Nu var ökentiden
förbi och löfteslandet väntade. Men Mose
visste att han inte skulle få leda folket dit
in. Det var tid för den store ledaren att dö.
Det var viktigt för framtiden att allt vad
Israels folk hade varit med om blev
nedskrivet. Folket måste minnas Guds
under generation efter generation långt
in i framtiden. Därför känner också vi, som
lever tusentals år senare, till denna historia.

Tabernaklet - Hebr 9:2-5

En annan sak, utöver den skrivna berättelsen,
som skulle hjälpa folket att minnas, var
TABERNAKLET. Det såg ut som ett tält och
var uppdelat i en förgård, det heliga och det

allra heligaste. I det allra heligaste, dolt av tjocka draperier,
fanns arken. Det var en låda helt överdragen med fint guld och

på locket fanns två keruber (änglar) med ansiktena vända
mot varandra. I denna ark placerade Mose tre saker:
Lagtavlorna med Guds tio bud, Arons stav och ett
kärl med manna. Alla dessa saker vittnade om viktiga
händelser under ökenvandringen. Därför kallades också
hela tabernaklet för �Vittnesbördets tält�.

Färglägg vägen med röd penna.



Gamla Testamentet
Femte MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
Tabernaklet

VAD ÄR EN ÖVERSTEPRÄST?

- Den viktigaste personen i GT:s gudstjänstfirande
- Hans dräkt kallades HÄRLIGHETSDRÄKT
- Han bar en bröstsköld med Israels 12 stammar ingraverade
- En guldplåt på huvudbonaden bar texten HELGAD ÅT HERREN

- Bara han fick gå in i ”det allra heligaste” en gång per år
- Gjorde han ett misstag skulle hela folket bli utan förlåtelse
- Innan han gick in måste han rena sig och offra ett djur för sina
  egna synder

ARON var den förste översteprästen

Tillbehör

Uppgift: Stavarna målas, klipps ut
och fästpapper limmas på
baksidan. Används i berättelsen
om hur Aron blev vald till
överstepräst, 4 Mos kapitel 16-17.



Gamla Testamentet
Femte MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
Tabernaklet

Jakobs familj; Kopiera sidan på OH-film. Låt hela gruppen vara med i placeringen
av Jakobs söner ”i lägret”. Skriv namnen på de streckade linjerna.

Leas söner:
Ruben
Simeon
Levi (prästfolket -
bor runt tabernaklet
Juda
Isaskar
Sebulon

Rakels söner:
Josef
Benjamin

Bilhas söner:
Dan
Naftali

Silpas söner:
Gad
Aser

Rakels söner:

Leas söner:

Silpas söner:

Bilhas söner:

Tillbehör

Tabernaklet


