
GUDs fantastiske telt  Sprint Korsholm    samtaleark

2 Mos 25-40.

Syndefaldet medførte en frygtelig afstand mellem Gud og hans mennesker. Gud vil overvinde 
denne afstand. Det gør han ved at komme til os og bo i et salvet telt, hvor blodet betaler for 
vores synd.

SÅ i kød og blod:
Joh 1,14; 1 Pet 2,9f; ApG 2,38; ApG 4,27f; 2 Kor 1,21f; Ef 1,13f; 1 Joh 2,20; Hebr 7-10.

Først i et for-billede i skind og træ og guld mm: 2 Mos.

        princip til os i dag - fx vore helligdomme eller andre ting til 

        folket ved at investere i telthelligdommen viste, at de var 

   Var der noget i alle disse enkeltheder omkring telthelligdommen, du enten på ny eller for første 
    gang fik noget særligt ud af?

    Prøv eventuelt at tale om digtet...

        brug i menighedens liv?

        tilbage. På den anden side var det åbenbart vigtigt at 

    

                                                                                                                                                    synd.»  

            Til samtale og refleksion:

        klar over, at intet var for godt til Gud. Kan vi overføre dette 

    På den ene side er hele verdens Skaber naturligvis ikke 

    denne afstand. Det gør han ved at komme til os og bo i et salvet telt, hvor blodet betaler for vores 

        interesseret i, at vi «giver» ham lidt at hans guld og sølv 

   «Syndefaldet medførte en frygtelig afstand mellem Gud og hans mennesker. Gud vil overvinde  

        - Hvad tænker I om denne måde at sammenfatte Guds frelsesplan på?
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vest

Dine første præster skulle have 

højre øreflip.

højre storetå. 
Din smerte, din nåde og din 

deres handlinger

offerblod på 

højre tommelfinger

kærlighed skulle præge
deres lytten

Herre, lad Jesu blod præge mig 
på samme måde. 

                                        Sprint 2020

deres vandring.

- Hvad tænker I om denne måde at sammenfatte Guds frelsesplan på?

«Syndefaldet medførte en frygtelig afstand mellem Gud og hans mennesker. Gud vil overvinde denne afstand. Det 
gør han ved at komme til os og bo i et salvet telt, hvor blodet betaler for vores synd.»  

Var der noget i alle disse enkeltheder omkring telthelligdommen, du enten på ny eller for første gang fik noget særligt 
ud af?

På den ene side er hele verdens Skaber naturligvis ikke interesseret i, at vi «giver» ham lidt at hans guld og sølv 
tilbage. På den anden side var det åbenbart vigtigt at folket ved at investere i telthelligdommen viste, at de var kalr 
over, at intet var for godt til Gud. Kan vi overføre dette princip til os i dag - fx vore helligdomme eller andre ting til 
brug i menighedens liv?
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