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20. Gud bevarte israelittene og 
beskyttet Moses. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Farao ville ødelegge israelittene. (1. Mos 15:13-14; 2. Mos 1:1-22) 

3. Gud beskyttet Moses. (2. Mos 2:1-25; Apg 7:22) 

4. Gud talte til Moses fra den brennende tornebusken. (2. Mos 3:1-12) 

5. Gud er ”JEG ER.” (2. Mos 3:13-20) 

6. Moses nølte med å dra tilbake til Egypt. (2. Mos 4:1-20) 

7. Moses og Aron fortalte israelittene hva Gud hadde sagt. (2. Mos 4:27-31) 

8. Konklusjon 

 

Perspektiv 
Denne leksjonen begynner i 2. Mosebok. Den handler om utgangen fra Egypt. 

Understrek at dette har virkelig skjedd. Det er ei sann historie som lærer oss mer om hvem Gud er. 
Guds handlemåter viser Hans karakter. Gud er den samme i dag. Han forandrer seg ikke. Gud er 
fremdeles hellig, allmektig, trofast og suveren. 

Lærer: Undervis alt unntatt det som står i de grå boksene. 

 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Josef hadde drømmer om kornband som bøyde seg for ham, og om solen, månen og 
stjernene som også bøyde seg for ham. Hva var det Gud viste Josef gjennom disse 
drømmene? 

 At Josef skulle få en høy posisjon og være overhode over hele slekten sin. 

 Hva skjedde med Josef som gjorde at dette virket helt umulig? 

Brødrene hatet ham og solgte ham som slave til Egypt. 

Han ble utsatt for falske beskyldninger i Potifars hus og ble kastet i fengsel. 

 Hva åpenbarte Gud gjennom Faraos drømmer? 

 At Egypt skulle få 7 gode år med gode avlinger, og deretter 7 dårlige år. 

 Hvordan oppfylte Gud det Han hadde vist Josef gjennom drømmene han hadde hatt som 
ung? 

Gud gav Josef evne til å tyde Faraos drømmer, slik at Farao satte Josef i en høy posisjon som leder i Egypt. 

 Hvorfor dro Jakob og hele hans slekt ned til Egypt? 

Fordi han fikk vite at Josef levde, og de ble invitert til å bo på et sted i Egypt med nok mat. 
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 Vi går videre med denne leksjonen. 

God holder sine løfter. 

Det kan være vanskelig for mange å tro at Gud holder sine løfter, for tid og omstendigheter 
får oss til å miste motet. Men det er absolutt ingenting som kan stanse eller hindre Gud i å 
gjøre det Han sier Han vil gjøre. 

I denne leksjonen vil vi se hvordan Gud gjennomfører sin plan, selv om det ser helt umulig ut. 

2. Farao ville ødelegge israelittene. 

 Josef og hans generasjon døde i Egypt. 

 Les 2. Mos 1:1-6. 

Jakob døde i Egypt, men ble gravlagt i Kanaan etter eget ønske. Josef og hele hans 
generasjon levde resten av livet og døde i Egypt. De dro ikke tilbake til Kanaan, selv om de 
magre år var til ende. 

Lærer: Vi på Kart 1, ”Egypt” og ”Kanaan.” 

 Israelittene vokste i antall og i rikdom. 

 Les 2. Mos 1:7. 

I løpet av tiden de bodde i Egypt økte israelittene veldig i antall. De ble etter hvert en sterk 
og mektig gruppe. 

 Farao gjorde israelittene til slaver. 

 Les 2. Mos 1:8-11. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Israel i Egypt.” 

Farao begynte å se på israelittene som en trussel for sikkerheten i Egypt. Så han gjorde dem 
til slaver. Etter hvert la han hardere byrder på dem. Til slutt befalte han at alle guttebarna til 
israelittene skulle bli drept. På den måten ville han utslette dem. 

 Les 2. Mos 1:12-22. 

 Satan ledet Farao i disse onde planene. 

 Hvorfor ville Satan ødelegge israelittene? 

Fordi han visste at Forløseren skulle komme i gjennom dette folket. Satan ville ikke at Forløseren skulle 

komme til verden. 

 Satan visste at Forløseren kom til å overvinne ham. 

 Hva var det Gud lovte i Edens hage at ”kvinnes sæd” skulle gjøre med Satan? 

Han skulle knuse Satans hode. 
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Satan visste hva Gud hadde sagt: At Forløseren skulle overvinne ham og ta makten fra ham. 

Satan ville ikke at Forløseren skulle redde menneskene fra hans makt. 

 Hva vil han skal skje med menneskene? 

Han vil at de skal gå til evig straff. 

 Gud glemte ikke Israel. 

Gud visste om Faraos virksomhet, og Gud voktet trofast over israelittene. Han ville ikke la 
Satan ødelegge dem. 

 Les 2. Mos 1:12, og etterpå 1:20 om igjen. 

 Mange år tidligere hadde Gud fortalt Abraham at hans etterkommere skulle være slaver i et 
fremmed land. 

Gud lovte Abraham at i sin tid ville Han utfri dem og føre dem tilbake til Kanaan, landet Gud 
hadde lovt å gi Abraham og hans ætt for alltid. 

 Les 1. Mos 15:13-14. 

3. Gud beskyttet Moses. 

 Under Israels slaveri i Egypt, ble Moses født. 

 Les 2. Mos 2:1-4. 

Foreldrene til Moses trodde på Gud og stolte på at Han hadde omsorg for sønnen deres. 

 Moses ble adoptert av Faraos datter. 

 Les 2. Mos 2:5-10. 

Lærer: Vis på tidslinjen, ”Moses.” 

 Igjen ser vi hvordan Gud bruker mennesker til å fullføre sin plan. 

Gud brukte Faraos datter til å beskytte Moses og utdanne ham for den gjerning Gud hadde 
planlagt at han skulle gjøre. 

 Ingen og ingen ting kan stanse Gud i å fullføre sine planer. 

 Gud plasserte Moses på den beste plassen. 

Gud visste at Moses ville være tryggere i Faraos hus enn noe annet sted. Han visste også at 
Moses ville lære mange ting i Faraos palass, som han kom til å ha nytte av senere i livet, som 
leder for sitt folk. I egyptiske historieskrifter fra denne tiden blir det fortalt at barna til 
egyptiske ledere fikk opplæring i skrivekunst og litteratur. De fikk også lære om hushold og 
militært lederskap. 



  Leksjon 20 

4 
 

 Les Apg 7:22. 

 Da Moses ble voksen, prøvde han å hjelpe sine israelittiske slektninger. 

 Les 2. Mos 2:11-22. 

Menneskelig sett var det ingen måte israelittene kunne flykte fra Egypt på. Moses prøvde å 
hjelpe dem, men han tok feil. Ingen kunne redde dem fra den onde Farao. 

Situasjonen virket håpløs. 

 Våre utsikter er akkurat som israelittenes utsikter var. 

 På hvilken måte kan vår situasjon sammenlignes med israelittene i Egypt? 

Vi er født under Satans makt. 

Vi kan heller ikke redde oss selv fra slaveriet under Satan. 

Det nytter ikke engang å prøve å være ”religiøs.” Det er bare Gud som kan redde oss fra 
Satans slaveri. 

 Herren hadde omsorg for israelittene, og Han hørte deres rop om hjelp. 

 Les 2. Mos 2:23-25. 

Gud hadde ikke glemt sine løfter til Abraham, Isak og Jakob. 

Tiden var kommet da Gud ville oppfylle sine løfter, og føre Abrahams etterkommere ut av 
slaveriet og tilbake til sitt land. 

4. Gud talte til Moses fra den brennende tornebusken. 

 Moses fikk se noe som virket uforståelig. 

 Les 2. Mos 3:1-4. 

Dette var en alminnelig tornebusk, men den brant ikke opp selv om den sto i full fyr. Busken 
ble ikke oppbrent fordi Gud var i den. 

 Hvordan kunne Gud gjøre noe slikt? 

Han er allmektig. 

 Den brennende tornebusken var som de lidende israelittene. 

Da Moses så på den brennende tornebusken, ble han mint om den forferdelige situasjonen 
slektningene hans befant seg i. De sto i fare for å bli fullstendig utslettet. Men på samme 
måte som Gud var i tornebusken, var Gud også med Israel. Verken Satan eller Farao kunne 
utslette israelittene, for Gud var med dem. 

 Gud talte til Moses fra tornebusken. 

Moses forsto ikke at Gud var i tornebusken før Han talte til ham. 
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 Les 2. Mos 3:5-6. 

 Gud ba Moses ta skoene av seg. 

På den tiden var bare føtter et tegn på ydmykhet og underordning. Slavene gikk barfot. 
Moses tok av seg skoene og viste dermed respekt for Gud. 

 Gud sa til Moses at Han hadde utvalgt ham til å føre israelittene ut av slaveriet i Egypt og 
tilbake til landet Gud hadde gitt til Abraham. 

 Les 2. Mos 3:7-10. 

Gud velger selv hvordan Han vil gjennomføre sin plan. Når tiden er inne for å handle, kan 
ingen hindre Ham. 

 Moses følte seg ukvalifisert til å gjøre det Gud ba ham om. 

 Les 2. Mos 3:11. 

 På hvilken måte hadde Moses prøvd å hjelpe folket sitt, men feilet? 

Han hadde drept en egypter og måtte flykte fra Egypt. 

Moses hadde ikke lenger noen tro på seg selv.  

 Gud sa til Moses at Han ville være med ham, og Han gav han et tegn. 

 Les 2. Mos 3:12. 

Gud lovte Moses at Han skulle føre ham tilbake til fjellet som han nå sto på. Dette fjellet ble 
kalt Sinaifjellet eller Moriafjellet. 

Lærer: Vis på Kart 1, ”Sinaifjellet.” Tradisjonelt sett er dette på Sinai halvøya, men på 
den tiden Moses levde, var dette Egyptisk territorium. Moses hadde flyktet fra Egypt til 
Midian, så det er mest trolig at Sinaifjellet lå i Midian, nordvest i Saudi Arabia. 

5. Gud er ”JEG ER.” 

 Les 2. Mos 3:13. 

 Moses spurte Gud hva navnet Hans var. 

Moses ville si til israelittene at han var sendt til dem av Gud. 

Tidligere, da Moses prøvde å være deres hjelper, hadde folket forkastet ham. Moses visste at 
det var lite trolig at de ville tro på ham når han kom tilbake for å fortelle dem at Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud hadde sendt ham for å fri dem ut av slaveriet. Det var derfor han spurte 
Gud om hva navnet Hans var. 

 Navn i Bibelen har betydning. 
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Navnet til en person forteller noe om hvordan denne personen er. Moses betyr ”å dra ut av” 
fordi han ble dratt ut av vannet av Faraos datter. 

 La oss stanse litt ved navnet Gud kalte seg selv med. Hvilket navn kan uttrykke alle Hans 
egenskaper? 

Han er den største. 

Han er hellig. 

Han er over alt. 

Han vet alt. 

Han er allmektig. 

Han er trofast og uforanderlig. 

Han er dommeren og straffer all ondskap. 

Han er kjærlighet, nådig og barmhjertig. 

Et navn kunne ikke gi god nok forklaring på hvem Gud er. 

Men navnet Gud sa til Moses dekker alt. 

 Les 2. Mos 3:14. 

 Gud sa til Moses at han skulle si at ”JEG ER” hadde sendt ham. 

Dette navnet er så dypt at vi klarer ikke å fatte den fulle mening av det. Vi skjønner at det 
betyr at Gud har ingen begynnelse og ingen ende. 

 Hva er første setningen vi møter i Bibelen? 

”I begynnelsen skapte Gud...” 

Gud var der allerede i begynnelsen. Han eksisterer gjennom all evighet. 

 ”JEG ER” betyr at Gud er selveksisterende. 

Han har alltid vært til, helt av sin egen makt og visdom. Han har aldri vært, og kommer aldri 
til å bli, avhengig av noen person eller ting. 

 Hele skaperverket er avhengig av Gud, ”JEG ER.” 

Gud er totalt uavhengig av alle og alle ting, men alle og alle ting er avhengig av Ham. Han har 
full kontroll over hele universet og alt som er i det. 

Farao, egypterne, ja endatil Satan, kunne ikke holde igjen Guds folk når Herren, ”JEG ER,” 
hadde bestemt at de skulle bli utfridd. 

 Les 2. Mos 3:15-18. 

 Gud visste allerede hvordan Farao ville reagere. 

 Les 2. Mos 3:19-20. 

Gud vet hva alle mennesker tenker, lenge før de har tenkt tankene. Han vet på forhånd hva vi 
kommer til å si og gjøre. Han vet alt om oss fra fødsel til død, og etter døden. 
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6. Moses nølte med å dra tilbake til Egypt. 

 Moses fortsatte å tvile på om folket ville tro på ham. 

 Les 2. Mos 4:1. 

Han trodde at israelittene ikke kom til å tro på at Gud hadde sendt ham for å utfri dem fra 
slaveriet. 

 Gud gav Moses evne til å gjøre mirakler for å vise israelittene at han virkelig var sendt av Gud. 

 Les 2. Mos 4:2-9. 

 Moses nølte fremdeles med å dra tilbake til Egypt, så han kom med enda en unnskyldning. 

 Les 2. Mos 4:10. 

 Herren forsikret Moses om at Han hadde full kontroll. 

 2. Mos 4:11-12. 

Gud lovte Moses at Han ville gi ham hva han skulle si. 

 Selv om Gud lovte å hjelpe, argumenterte Moses imot å dra tilbake til Egypt. 

Han foreslo at en annen kunne gå. 

 Les 2. Mos 4:13. 

 Herren lovte å sende Aron til å hjelpe Moses. 

 Les 2. Mos 4:14-17. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Aron,” 

 Gud forsikret Moses om at hans fiende i Egypt var død. 

 Les 2. Mos 4:18-20. 

Da Moses hørte dette, ble han tilslutt enig med Gud om å dra tilbake til Egypt. 

7. Moses og Aron fortalte israelittene hva Gud hadde sagt. 

 Herren sendte Aron i møte med sin bror, Moses. 

 Les 2. Mos 4:27-29. 

Gud hadde lovt Moses at Aron skulle være hans assistent når de forlangte at israelittene 
måtte få dra ut av landet Egypt. 
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 Moses og Aron dro sammen tilbake til Egypt. 

Da de kom til Egypt, kalte de israelittenes ledere sammen og fortalte dem hva Gud hadde 
sagt til Moses. 

 Israelittene trodde at Herren hadde sendt Moses. 

 Les 2. Mos 4:30-31. 

Da israelittene så de tegn Moses gjorde, trodde de på det Gud hadde sagt til dem gjennom 
ham. De takket Herren fordi Han hadde hørt deres bønn om hjelp og utfrielse. 

8. Konklusjon 

Det var klokt av israelittene å lytte til Gud og tro Hans budskap gitt gjennom Moses. For 
Herren vil ikke utfri noen som nekter å tro på Hans Ord. 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


