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21. Herren sendte plager over 
egypterne. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Farao nektet å gjøre som Gud sa gjennom Moses og Aron. (2. Mos 5:1-2) 

3. Gud planla å bruke Faraos opprør til å vise sin allmakt. (2. Mos 6:1-8; 7:4; 9:16) 

4. Herren sendte ni plager over egypterne.  

5. Gud beskyttet israelittene fra de ni plagene. (2. Mos 9:6-7; 10:22-23)  

6. Farao forherdet sitt hjerte. (2. Mos 10:28-29) 

7. Gud fortalte Moses hvordan israelittene skulle forberede seg på den siste plagen. (2. Mos 
11:1, 4-7, 22-23, 46) 

8. Gud lovte israelittene at Han skulle beskytte deres førstefødte dersom de trodde på Hans 
Ord og gjorde etter det. (2. Mos 12:12-14) 

9. Israelittene trodde Gud og var lydige imot det Han sa. (2. Mos 12:28) 

10. Alle førstefødte hos egypterne døde. (2. Mos 12:29-30) 

11. Farao ba israelittene om å dra. (2. Mos 12:31-33, 35-36, 51) 

12. Konklusjon 

 

Lærer: Undervis alt unntatt innholdet i de grå boksene. 

 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Hvorfor ville Satan ødelegge israelittene? 

Fordi han visste at Gud hadde lovt Abraham at en av hans etterkommere skulle være Forløseren 

 Husker dere en annen gang Satan prøvde å hindre Guds plan om å sende Forløseren? 

Satan fikk Kain til å drepe broren sin Abel. Men Gud fortsatte sin plan gjennom Set. 

 Hva ville Gud bruke Moses til? 

Å utfri israelittene fra slaveriet i Egypt. 

 På hvilken måte åpenbarte Gud seg for Moses? 

I en brennende tornebusk. Busken brant ikke opp fordi Gud var i den. 

 Hva betyr navnet ”JEG ER”? 

At Gud er selveksisterende. Han har alltid vært til og vil alltid være til.  
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 Vi vil nå se på denne leksjonen. 

Gud er suveren. 

Ingenting i Himmelen eller på jorden kan minske Hans autoritet. Hans Ord er pålitelig og 
Hans plan er ustoppelig. 

Vi har hørt at Satan utfordret sin Skaper, men det gikk ikke. Han kjemper imot Gud gjennom 
hele historien. Han forfører menneskene til å gjøre det samme, men Gud kommer aldri til å 
bli overvunnet. Forsøk på opprør imot Gud tjener bare til at Gud får vise sin makt. 

2. Farao nektet å gjøre som Gud sa gjennom Moses og Aron. 

 Farao kjente ikke den eneste sanne og levende Gud. 

 Les 2. Mos 5:1-2. 

Farao verken kjente Gud eller ville kjenne Ham. 

 Hva var det egypterne tilba? 

De tilba skapelsen i stedet for Skaperen, slikt som elven Nilen, solen, månen, forskjellige dyr, ja, til og med 

Farao. 

Lenge før dette skjedde hadde de fleste av jordens befolkning vendt seg bort fra Gud. Følgen 
var at denne verdens gud, Satan, hadde forført dem til å tilbe mange forskjellige ting som om 
de var guder. 

Vers for læreren: Rom 1:18-23. 

 Vi vet fra andre historiske kilder at det var mange høyt utdannede og flinke egyptere. 

Blant dem var mange flinke skribenter, matematikere, vitenskapsmenn, militære og sivile 
ledere, arkitekter, artister og kunstnere. De hadde kunnskap på mange områder. Men når 
det gjaldt åndelige ting, var de totalt blinde og uvitende. 

Egypterne nektet å la israelittene dra bort fra slaveriet, men egentlig var de selv også håpløst 
bundet som åndelige slaver.  

 Det er mange i dag som er forført av Satan. 

 Hva gjør folk i dag i stedet for å stole på det Bibelen sier? 

De stoler på sin egen kunnskap og visdom. 

 Gud vil at alle skal få høre sannheten. 

Selv om mange valgte å vende seg bort fra Gud, sørget Gud for at sannheten ble bevart. 

 Hvem brukte Gud til å vokte sannheten? 

Nasjonen Israel – Abrahams etterkommere. 

Gud hadde planlagt at Han skulle bevare sannheten om seg selv, opprinnelsen til universet 
og veien til å bli kjent med Ham. Israel skulle være kanalen Gud brukte til å spre sannheten til 
hele verden. 



  Leksjon 21 

3 
 

Vers for læreren: Jes 43:9-12 

 Gud hadde også omsorg for egypterne. 

Gud ville ha fortalt sannheten til Farao og hans folk, om de hadde vært villige til å høre. Men 
Farao nektet å lytte til Guds budskap gjennom Moses. 

3. Gud planla å bruke Faraos opprør til å vise sin allmakt. 

 Gud ville vise israelittene at Han var deres Gud, gjennom Faraos motstand. 

 Les 2. Mos 6:1-8. 

Generasjonen av israelitter som bodde i Egypt da Moses kom tilbake fra Midian, hadde hørt 
om Herren og hva Han hadde gjort for Abraham, Isak, Jakob og Josef. Men de hadde aldri 
hatt noen personlige opplevelse av Guds storhet og makt. 

Gud ville bruke den opprørske Farao til å vise dem sin makt og visdom. 

Han ville at israelittene skulle bli grepet av det faktum at fedrenes Gud også var deres Gud. 

 Herren hadde også planlagt å vise hele verden at Han alene er den sanne Gud. 

Farao var bestemt på å kjempe imot Gud. Gjennom hans nederlag ville Israels Gud bli kjent 
som den allmektige hersker over jorden. 

 Les 2. Mos 7:4-5, og etterpå 2. Mos 9:16. 

 Herren kjenner alles hjerter. 

Gud visste hvordan Farao var før Moses kom til ham. Gud ble ikke overrasket over at Farao 
nektet å gjøre som Han sa. 

 Når sa Gud til Moses at Farao kom til å nekte å la israelsfolket dra? 

Da Han talte til Moses fra den brennende tornebusken. 

 Det var ikke Gud som gjorde at Farao ikke ville gjøre som Han sa. 

Selv om Gud visste hva Farao ville gjøre, så var det ikke Gud som gjorde at han nektet å høre 
på Guds budskap gjennom Moses. Men Gud brukte Faraos opprør til å vise at de som gjør 
opprør imot Ham, blir straffet. 

 Gud er den samme i dag. 

Ingen som vender Gud ryggen kan unngå Hans straff. Farao kunne ikke kjempe imot Gud og 
vinne, og det kan heller ingen andre. 

4. Herren sendte ni plager over egypterne.  

 Farao nektet å la israelittene dra. Derfor begynte Herren å vise sin store makt ved å sende 
plager over egypterne. 
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Vi skal ikke lese alle detaljene om hva som skjedde, men dersom du vil lese hele historien, 
finner du den i 2. Mosebok, kapitlene 7-10. 

Her er et sammendrag av plagene: Først, gjorde Herren vannet i elven Nilen til blod. Så 
sendte Han frosker, insekt og mygg. Etter dette fikk egypternes hester, kyr, kameler, sauer og 
esler en sykdom. Deretter fikk alle egypterne vonde byller. Så kom det en forferdelig 
haglstorm. Så gresshopper som åt opp all avlingen. Så var det tre dager med et forferdelig 
mørke. 

 Hver av plagene var angrep på egypternes guder. 

Eksempel: Egypterne tilba elven Nilen, og Gud gjorde vannet i Nilen til blod. De tilba også 
solen, og Gud gjorde at det ble total mørke i tre dager. 

5. Gud beskyttet israelittene fra de ni plagene. 

 Mens egypterne var plaget, beskyttet Herren sitt folk. 

 Les 2. Mos 9:6-7, og etterpå 2. Mos 10:22-23. 

 Hvorfor tror dere Gud beskyttet israelittene fra plagene? 

 Lærer: Svarene sier noe om hva deltakerne har lært om Guds karakter. 

Herren beskyttet israelittene fordi Han elsket dem. 

 Fortjente de Guds kjærlighet? 

Nei, de var syndere. 

De fortjente ikke at Han tok seg av dem. Han beskyttet dem av nåde fordi Han elsket dem. 

 Gud beskyttet israelittene på grunn av sine løfter til Abraham, Isak og Jakob. 

Han ville at Farao og folket i Egypt skulle vite at Han er suveren og kan gjøre alt Han velger å 
gjøre. 

6. Farao forherdet sitt hjerte. 

 Etter hver plage var Faraos reaksjon den samme. 

Først ba han Moses ta bort plagen og lovte å gi israelittene fri. Men så snart Herren hadde 
stanset plagen, forherdet Farao hjertet sitt igjen og nektet å la israelittene dra. 

 Hvilken effekt tror dere det hadde på Faraos holdning hver gang han gjorde dette? 

 Han ble mer og mer forherdet og arrogant. 

 Etter at Herren hadde stanset den siste plagen med total mørke, var Farao fremdeles trassig. 

Han sa til Moses: 

 Les 2. Mos 10:28. 
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Farao var så sint at han sa han ville drepe Moses om han kom for hans ansikt igjen for å be 
om løslatelse for israelsfolket. 

 Men Moses trodde fortsatt at Gud ville utfri Israelittene. 

 Hvordan kunne Moses tro at Gud ville befri dem? 

Fordi han trodde på Guds makt til å gjøre det Han hadde lovt. 

Her er det Moses svarte Farao: 

 Les 2. Mos 10:29. 

 Selv om de gjennomgikk fryktelige plager, nektet Farao fremdeles Israel å dra. 

Farao fortsatte å kjempe imot Gud, men til slutt hadde han ingen mulighet til å hindre at Gud 
utfridde sitt utvalgte folk. 
 

7. Gud fortalte Moses hvordan israelittene skulle forberede seg på den 

siste plagen. 

 Gud planla å sende en plage til, og Han fortalte israelittene hvordan de skulle forberede seg på 
den. 

 Les 2. Mos 11:2, 4-7. 

Israelittene ville ha lidt samme straff som egypterne om Gud ikke hadde gitt dem en vei til 
frelse. 

Gud er nådig og barmhjertig, derfor forklarte Han Moses hva israelittene skulle gjøre for å 
frelse sine førstefødte. 

 Les 2. Mos 12:1-5. 

 De skulle velge ut et lam uten lyte. 

 Tenk på væren som Gud sørget for som stedfortreder for Isak. Hvorfor gjorde Gud slik at 
den hang fast etter horna og ikke andre deler av kroppen? 

For at den ikke skulle få skade. Den skulle være uten feil for å bli ofret til Gud. 

 Hvorfor tror du lederne hos israelsfolket skulle velge ut et lam eller ung geit uten lyte? 

Fordi den måtte være perfekt for å ofres til Gud. 

 De måtte slakte lammet på rett tidspunkt. 

 Les 2. Mos 12:6. 

Lammet skulle bli tatt unna og studert i 14 dager, og så skulle det slaktes om kvelden den 
dagen Gud hadde bestemt. 

 Lammet måtte dø. 
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Lammets blod måtte renne ut. 

 Hva skulle dette minne israelittene om? 

At straffen for synd er død. 

Lammet døde for Israels førstefødte, på samme måte som væren døde for Isak. 

 Israelittene skulle stryke blodet på dørstolpene og på det øverste dørtreet på husa sine. 

 Les 2. Mos 12:7. 

Den førstefødte ville bli frelst fra Guds dom, bare om blodet var strøket på dørkarmene slik 
Gud hadde sagt. 

Lærer: Vis Illustrasjon 20. 

 

 De måtte oppholde seg inne i huset. 

 Les 2. Mos 12:22-23. 

 Når israelittene var inne i huset sitt. Hva var det eneste de kunne stole på til frelse for sin 
førstefødte fra døden? 

Blodet som var strøket på dørkarmene og på det øverste dørtreet på huset de var i. 

Det var som om de gjemte seg bak blodet av lammet. 

 De skulle ikke bryte noen av beina på lammet. 

 Les 2. Mos 12:46. 

De skulle ikke bryte noe bein på lammet, verken når de slaktet det eller når de spiste det. 

8. Gud lovte israelittene at Han skulle beskytte deres førstefødte  

dersom de trodde på Hans Ord og gjorde etter det. 

 Gud gjorde et løfte med dem som hørte på Ham. 
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 Les 2. Mos 12:12-14. 

 Hva var Guds løfte til israelittene i disse versene? 

Når Han så blodet på dørkarmene, ville Han ikke la plagen komme inn og drepe den førstefødte. 

 Israelittene måtte gjøre akkurat som Gud hadde forklart Moses at de skulle gjøre. 

Gud har alltid krevd at menneskene må tro på det Han sier, og at de må komme til Ham på 
den måten Han foreskriver. 

 Vet dere om tilfeller der Gud ikke tok imot noen fordi de prøvde å gjøre seg selv 
akseptable for Ham? 

Han forkastet klærne av fikenblad som Adam og Eva laget for å skjule seg, og laget skinnklær til dem. 

Han forkastet Kain som bar fram et offer uten blod. 

 Tenk på Noahs ark. Hvordan måtte den bli bygget? 

Nøyaktig slik Gud hadde sagt. 

Israelittene måtte også gjøre nøyaktig det Gud hadde sagt for å redde sine førstefødte. 

Gud er den samme i dag. 

Vi har flere ganger sett at vi ikke kan komme til Gud etter våre egne ideer eller andre 
personers ideer. 

 Hva er den eneste måten vi kan komme til Gud på? 

På Hans måte – den veien Han har forklart oss i Bibelen. 

 Hva skjer om vi ikke tror på det Gud sier? 

Vi blir ikke akseptert av Gud. 

9. Israelittene trodde Gud og var lydige imot det Han sa. 

 Israelittene tok Guds advarsel på alvor. 

Lærer: En illustrasjon som kan hjelpe oss å forstå hvorfor israelittene tok Guds advarsel 
på alvor. 

 

 Politiet har sendt ut en melding om at en snikskytter lusker rundt i nabolaget du 
bor, og han skyter på tilfeldige personer. Hva ville dere ha gjort? 

Folk ville ha blitt redde og tatt advarselen alvorlig. De ville ha holdt seg hjemme og låst 

dørene. 

Ingen ville ha gått ute i gatene eller latt barna sine leke ute. 

 Les 2. Mos 12:28. 

10. Alle førstefødte hos egypterne døde. 

 Den natten gikk Herren gjennom Egypt, akkurat slik Han hadde sagt Han ville gjøre. 
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 Les 2. Mos 12.29-30. 

 Alle egypternes førstefødte sønner og de førstefødte av feet, døde. 

 Hva sier dette oss? 

At Gud alltid gjør det Han sier. 

Han truer ikke bare med å gjøre noe, men Han gjennomfører alt det Han sier Han vil gjøre. 
Når Gud har sagt Han vil straffe syndere, er det ikke mulig å flykte unna. 

 De førstefødte hos israelittene levde. 

 Hvorfor levde de? 

Fordi de trodde Gud og fulgte Hans instruks. 

 Gud holder det Han lover. 

Gud sa at Han ville gå forbi alle hus der Han så blod, og det gjorde Han. Vi kan stole fullt ut på 
Herren. 

 Farao skulle ha visst at Gud gjør det Han sier. 

Moses hadde advart Farao, og alle de ni foregående plagene hadde vært en demonstrasjon 
på at en skulle frykte Herren. Men Farao hørte ikke på Gud. 

Hans harde hjerte kostet ham og landet og folket hans alle deres førstefødte. 

11. Farao ba israelittene om å dra. 

 Den samme natt ba Farao Moses om å ta israelittene med ut av Egypt. 

 Les 2. Mos 12:32-33. 

Herren utfridde sitt folk, akkurat som Han hadde lovt. 

Farao trodde at han kunne kjempe imot Gud, men ingen kan kjempe imot Herren og vinne. 
Gud vil straffe dem, men vise miskunn og nåde imot dem som tror på Ham. 

 Israelittene forlot Egypt som et velstående folk. 

 Les 2. Mos 12:35-36, 51. 

Etter at de hadde lidt i så mange år, var egypterne nå glade for å gi israelittene det de ba om, 
bare for å bli kvitt dem. Israelittene hadde slavet i så mange år at de fortjente alt det 
egypterne gav dem. 

 Gud oppfylte det Han hadde sagt til Abraham. 

 Hva hadde Gud lovt Abraham mange år tidligere? 

At hans etterkommere skulle bli plaget i et fremmed land, men at Han ville fri dem ut etter 400 år. 

Vers for læreren: 1. Mos 15:13-14 
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Alt skjedde akkurat som Gud hadde sagt. Han førte dem ut av Egypt og slaveriet. 

12. Konklusjon 

 Hvilke sannheter har dere lært av denne leksjonen? 

Lærer: Legg merke til hvordan deltakerne svarer. Understrek sannheter som det er lagt 
vekt på i denne leksjonen. 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 

 

 

 

 


