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Resymé fra talen
• Da Israelsfolket flyktet fra Egypt, var Guds nærvær med dem dag og natt, synlig som en
skystøtte/ildstøtte (2.Mos).
• Mens Moses var oppe på Sinaiberget for å søke Gud for veien videre (og fikk både de ti bud og
instruksjoner om Tabernaklet), skjer det et frafall blant folket. De valgte en lettere løsning enn å
vente på Herren, samlet «all sin egen styrke» (sitt gull) og fikk støpt en gullkalv som de kunne
tilbe. Men da folket vendte ryggen til Gud, ville Han ikke lenger bo midt iblant dem. Så Moses
måtte sette opp et midlertidig Tabernakel, et godt stykke utenfor leiren. Der møtte Moses
Herren, og folket hadde respekt for det – men på avstand. Se 2.Mos 33.
• Da Israelsfolket hadde syndet og ikke holdt ut å vente, måtte Moses be inderlig på folkets vegne.
Og Herren gjenopprettet sin pakt med dem.
• Moses ledet så byggingen av Tabernaklet, og «Guds bolig» får igjen sin plass midt i leiren. Guds
nærvær blir nå så sterkt at ingen kunne gå inn i teltet (2.Mos 40,33-35) – altså et enda sterkere
manifestert nærvær av Gud enn i 2.Mos 33. Vi kan oppleve ulike grader av Gudsnærvær i livet
vårt og i fellesskapene våre.
• For oss er det også forskjell på det iboende nærværet av Den Hellige Ånd, og at det finnes et
manifestert nærvær av Ham som kan øke eller minke – og som er merkbart for andre.
• I Guds Ord ser vi forskjellige sider av Guds herlighet:
o En betydning handler om Hans majestet (1.Krøn 29,11). Denne betydningen av Guds
herlighet er det Moses før møte i 2.Mos 33,18-20. Hellig og herlig, og Moses får oppleve
at Herren går forbi ham mens han blir dekket til. Moses får se Herren bakfra når Han har
passert...
o En annen side ved Guds herlighet er åpenbaringen av Hans overnaturlige nærvær og
kraft (f.eks Esek 1,26-28). Dette var et bilde Esekiel fikk av hva Guds herlighet ligner på.
o For det tredje snakker Bibelen om Guds herlighet som et synlig nærvær blant sitt folk.
▪ Rabbinere bruker det hebraiske ordet «Shekinah» for å beskrive dette, og roten
til dette ordet finnes i flere former i Bibelen. F.eks «Mishkan» for «Tabernakel»,
som betyr «et hvilested for Gud».
▪ For oss i det nye testamente er det jo først og fremst Jesus Kristus som tilsvarer
dette begrepet, og Johannes fikk åpenbart dette så vakkert (Joh 1,14). Folket
flokket seg rundt Jesus fordi de så Guds herlighet manifestert i Ham.
▪ Etter pinsedag er det Den Hellige Ånds nærvær som på forskjellige måter og i
ulik grad kan oppleves for folk. Enten når de møter kristne enkeltvis (ref f.eks
Charles Finney), eller når vi kommer sammen – at det manifesterte nærværet av
Gud kan bli så påtakelig at det merkes i et helt område (ref f.eks Azusa Street,
der det mange ganger under møtene senket seg en synlig sky av Guds nærvær i
lokalet).
• Israel bar med seg Tabernaklet hvor de enn gikk videre. Det var dette Gudsnærværet som ledet
dem (2.Mos 40,36-37), og det var derfra Gud talte (3.Mos 1,1). Senere ble teltet erstattet av et
permanent tempel i Jerusalem, og også her fylte Guds nærvær stedet (1.Kong 8,10-11).
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hvordan plasserer du «Mishkan» i sentrum av ditt eget liv?
• Har du opplevd at Guds nærvær merkes av dem omkring deg? Del gjerne historier med hverandre
i gruppa.
• Har du opplevd situasjoner der du kunne ventet på Gud, men valgte sin egen vei fordi du ble
utålmodig? Hva tror du kan være grunnen til utålmodigheten?

