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23. Gud gjorde en avtale om å velsigne 
israelittene dersom de var lydige imot 
Ham. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Gud ledet israelittene til Sinaifjellet. (2. Mos 3:12; 19:1-2) 

3. Herren ville gjøre en avtale med israelittene. (2. Mos 19:3.6) 

4. Israelittene lovte å være lydige imot Herren. (2. Mos 19:7-8) 

5. Israelittene forberedte seg på at Herren skulle komme ned på fjellet. (2. Mos 19:9-13) 

6. Gud talte til israelsfolket fra Sinaifjellet. (2. Mos 19:16-19) 

7. Gud valgte Moses til å være Hans budbringer. (2. Mos 19:20-25; 2. Pet 1:20-21) 

8. Gud hadde en spesiell hensikt med å gi De Ti Bud til Israel. (2. Mos 20:1-2; 1. Sam 16:7; Rom 
3:10-12, 19-20; Jakob 2:10) 

9. Konklusjon 

 

For å få perspektiv 
Denne og den neste leksjonen handler om at Loven ble gitt. Dette er andre gang i Skriften at 
mennesket blir godtatt av Gud ene og alene på grunn av fullstendig lydighet imot Ham. Den første 
gangen var Adam i Edens hage, og den andre gangen var når Gud lovte å velsigne israelittene hvis de 
var lydige imot Loven. Dersom de holdt sin del av avtalen, ville de bli en spesiell verdi for Gud og få 
tjene Han som et kongelig presteskap. (Se 5. Mos 26:16-19; 28:1-68.) 

Når du underviser disse leksjonene, er det viktig å understreke at loven hadde løfter om velsignelse 
for dem som holdt den til punkt og prikke, men forbannelse for dem som feilet – om det var i tanker, 
ord eller gjerninger. (Se Gal 3:10.) Disse leksjonene skulle få deltakerne til å forstå at vi alle er 
hjelpeløse syndere, og det er umulig for oss å holde Loven. Derfor kan ikke Gud ta imot oss eller 
velsigne oss på grunn av våre anstrengelser for å bli gode nok. 

Husk at De Ti Bud ble gitt ti Israel, ikke til hedningene. Men Guds standard er den samme for alle. 
Han krever fullkommenhet fra både jøder og hedninger. Når Guds bud blir brukt på hedningene, viser 
de bare at de også er syndere som ikke kan være Gud til behag. (Se Rom 2:14-15; 3:19; 1. Tim 1:8-
11.) 

 

I denne leksjonen 
Når du underviser denne delen av Skriften, er fokuset Gud hellighet og rettferdighet, og Hans vrede 
og dom over all synd. Grensen Gud satte rundt Sinaifjellet for både mennesker og dyr, viser at ingen 
kan komme inn i Guds nærhet med uoppgjorte synder. 
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1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Hvorfor utfridde Gud israelittene fra slaveriet? 

Fordi Han elsket dem. 

På grunn av sine løfter til Abraham, Isak og Jakob, at deres etterkommere skulle arve Kanaans land. 

Fordi Han ville gi dem sitt Ord. 

Fordi Han hadde lovt å sende Forløserne til verden gjennom dem. 

 Hva ville Gud vise både israelittene og egypterne ved Rødehavet? 

At Han er den suveren, allmektige Gud. 

 Hvilke problemer møtte israelittene da de begynte å gå gjennom ødemarken? 

De hadde verken mat eller vann. 

 De knurret imot Moses, men hva sa Gud til Moses at han skulle gjøre? 

Slå på fjellet med staven sin. 

 Fortjente folket at Gud sørget for dem? 

Nei, de kunne ikke gjøre noen ting som for å skaffe mat eller vann. Gud hadde omsorg for dem. 

 Vi vil nå se på denne leksjonen. 

Gud er hellig. 

Når vi studerer Guds Ord, forstår vi mer av denne siden ved Guds karakter. Mange tror at 
Gud er så kjærlig og snill at Han ikke vil straffe synd. Da glemmer de at Gud er absolutt hellig 
og rettferdig og krever full betaling for synd. 

2. Gud ledet israelittene til Sinaifjellet. 

 Etter at Gud hadde utfridd israelittene fra Egypt, ledet Han dem i den retningen Han ville de 
skulle gå. 

Han ledet dem ved en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Gud ledet dem på 
denne måten gjennom hele reisen. 

Israelittene bestemte ikke når de skulle dra eller hvor de skulle gå. Gud bestemte dette for 
dem. Han ville at de skulle godta Ham som sin hersker, beskytter og forsørger. 

 Les 2. Mos 19:1-2. 

 Gud førte israelittene til fjellet Sinai i Sinaiørkenen. 

Fjellet Sinai er også kjent som Horeb. 

 Tidligere har vi hørt om noe som skjedde på dette fjellet. Husker dere hva det var? 

Gud talte til Moses fra den brennende tornebusken. 

 Hva var det Gud lovte Moses den gangen? 

At Han ville føre ham tilbake til dette fjellet sammen med israelsfolket, som Gud skulle utfri fra Egypt. 
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 Les 2. Mos 3:12. 

Lærer: Vis på Kart 1, ”Egypt” og så ”Sinaifjellet.” Tradisjonelt er Sinaifjellet plassert på 
Sinaihalvøya, men der er mer trolig at Sinaifjellet ligger i Midian, som i dag er nordvest 
Saudi Arabia. 

3. Herren ville gjøre en avtale med israelittene. 

 Gud førte Moses og israelittene tilbake til dette fjellet hvor Moses hadde sett den brennende 
tornebusken. 

Det var her Gud ville gjøre en avtale med nasjonen Israel. 

 Les 2. Mos 19:3-6. 

 Gud lovte å velsigne israelittene om de var fullstendig lydige imot Ham. 

Dersom de gjorde akkurat som Han sa, ville Gud ta imot dem og velsigne dem på alle 
områder i livet. 

4. Israelittene lovte å være lydige imot Herren. 

 Les 2. Mos 19:7-8. 

 Israelittene lovte å være lydige imot Gud i alle ting. 

 Hva tror du et helt ærlig svar ville ha vært? 

Vi er feilende og klarer ikke å være lydige imot deg. Hvis Du skal ta imot oss på dette grunnlaget, er vi ille 

ute. 

De hadde glemt at de hadde syndet gang etter gang. De tvilte på Gud ved Rødehavet. De 
klaget da de ikke hadde mat og vann. 

 De fleste israelittene var selvgode. 

De trodde at de skulle klare å være lydige imot Gud i ett og alt, nok til at Han ville velsigne 
dem. 

 Hva var det israelittene glemte? 

At tankene og ønskene deres var smittet av synd, så de kunne ikke være lydige imot Gud i alt. 

De ville aldri kunne være til behag for Gud i egen kraft. De var som Kain, som trodde han 
kunne komme til Gud med egne gjerninger. 

Vers for læreren: Rom 3:19-20; Gal 3:10 

 Denne avtalen krevde at Israel var fullstendig lydig. 

Bare da ville Gud godta dem og velsigne dem. Dersom de var ulydige, ville Gud straffe dem. 

Dere vil kanskje spørre: ”Hvorfor gjorde Gud en slik avtale med dem?” La oss gå videre og så 
komme tilbake til dette spørsmålet. 
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5. Israelittene forberedte seg på at Herren skulle komme ned på fjellet. 

 Les 2. Mos 19:9-11. 

 Gud ba israelittene forberede seg på at Han ville komme nær på fjellet. 

Gud ville vise dem sin store herlighet, makt og hellighet, slik at israelittene kunne forstå at 
Han hater synd og ikke godtar dem som er ulydige imot Ham. 

 Les 2. Mos 19:12.13, 

 Gud sa at de skulle sette en grense rundt fjellet. 

Denne grensen skulle hindre at dyr eller mennesker kom opp på fjellet når Gud var nær. Hvis 
noen rørte ved fjellet, ville de bli drept. 

 Hva minnet dette israelittene på? 

At Gud er absolutt hellig, og ingen synder kan komme nær Ham. 

 Gud vil ikke akseptere noe eller noen som ufullkommen. 

Vi er syndere, derfor er det vanskelig for oss å forstå hvor hellig Gud er og hvor mye Han 
hater synd. Men Han vil at vi skal vite det. Derfor har Han gitt oss bibelhistorien som viser 
hvordan Han handler med menneskene. Det er viktig at vi forstår at vi er syndere og at Gud 
er hellig. 

 Moses lot folket forberede seg slik Gud hadde sagt. 

De måtte gjøre alt slik Gud hadde sagt, ellers kom de til å dø. 

6. Gud talte til israelsfolket fra Sinaifjellet. 

 Les 2. Mos 19:16-19. 

 Folket var redde når Gud talte til dem. 

Dette er ikke noen overraskelse, for synet var forferdelig. Det var torden og lyn og hele fjellet 
var dekket av tett røyk, og det skalv. 

Vers for læreren: Hebr 12:18-21, 29 

 Guds hellighet og vrede ble demonstrert i dette fryktelige synet. 

Torden, lyn, jordskjelv, ild og tett røyk skulle vise israelittene at Han, den allmektige Gud, er 
en hellig Gud som hater og straffer all synd. 

 Har vi tidligere lest om at Gud ikke tolererer synd? 

Han ødela hele verden i vannflommen på Noahs tid. 

Han lot ild og svovel hagle ned over Sodoma og Gomorra. 

Han sendte plager over egypterne, drepte deres førstefødte, og druknet hæren deres i havet. 
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7. Gud valgte Moses til å være Hans budbringer. 

 Gud ba Moses komme opp på fjellet. 

 Les 2. Mos 19:20. 

Gud sa at Moses skulle komme opp på fjellet, fordi Gud ville gi ham sitt budskap, og Moses 
skulle gi det videre til israelittene. 

 Dersom israelittene nektet å høre på Moses, hva ville konsekvensene bli? 

Det var det samme som at de nektet å høre på Guds budskap til dem gjennom Moses. Derfor ville Gud 

straffe dem. 

 Det som er skrevet i Bibelen, er Guds Ord. 

Mange velger å overse det som står i Bibelen og sier at den er skrevet av mennesker. Men 
Gud sier tydelig at alt som er skrevet i Bibelen, er skrevet under ledelse av Guds Ånd. 

 Les 2. Pet 1:20-21. 

Israelittene ville bli straffet om de ikke hørte på Moses, og det samme gjelder oss om vi 
overser Bibelen. 

 Gud sa at Moses skulle advare israelittene, så de ikke kom opp på fjellet. 

 Les 2. Mos 19:21-25. 

Gud ba Moses gå ned til folket og advare dem igjen i tilfelle de var dumme nok til å tro at de 
kunne komme opp på fjellet for å se Gud. 

Moses var også en synder akkurat som de andre israelittene. Gud gav ham tillatelse til å 
komme opp på fjellet for å motta Guds Lov til israelittene. Gud tok imot Moses fordi han 
trodde på Guds miskunn og kom til Ham på den måten Gud hadde sagt. 

8. Gud hadde en spesiell hensikt med å gi De Ti Bud til Israel. 

 Etter at Moses hadde kommet ned fra fjellet, fortalte Gud israelittene sine bud. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Loven.” 

Fjellet skalv fremdeles og var dekket med røyk. Det var tordenbrak og lyn, og folket holdt seg 
unna i redsel. 

 Før Gud gav folket sine bud, hadde Han minnet israelittene på at Han utfridde dem fra slaveriet 
i Egypt. 

 Les 2. Mos 20:1-2. 

 Vi skal ikke lese gjennom budene før i neste leksjon. 

Resten av denne leksjonen vil vi bruke til å se på et meget viktig spørsmål. 
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”Hvorfor gav Gud De Ti Bud til Israel, enda Han visste at de ikke ville klare å holde dem?” 

Lærer: Vis Illustrasjon 21. 

 

 Han gjorde denne avtalen med israelittene fordi Han ville at de skulle innse at de var hjelpeløse 
syndere. 

Herren ville lære dem at de ikke kunne gjøre seg fortjent til Hans velsignelse eller oppnå Hans 
godvilje ved egne anstrengelser. De måtte forstå at Guds velsignelse var noe de måtte få som 
en gave. 

Det var derfor Gud gav dem sine bud. 

 Dersom vi prøver å sammenligne oss med Guds standard, hva vil vi finne ut da? 

At vi er syndere som ikke kan tilfredsstille Gud med våre gode gjerninger. 

 Hva skulle dette få oss til å gjøre? 

Stole på Gud, at Han kan fri oss fra straffen for våre synder. 

 Les Rom 3:19-20. 

 Guds bud er som et speil. 

Hvis vi er skitne i ansiktet, vil vi ikke være klar over det før vi ser oss i speilet. 

 Hvordan kan Guds bud sammenlignes med et speil? 

På den måten at de avslører at vi er syndere. 

 Guds bud er som en røntgenmaskin. 

 Hva avslører Guds bud om hjertet vårt? 

At det ikke er noe der som vi kan stole på til frelse. 

De viser oss hvordan vi virkelig er – slik Gud ser oss. 

1. Samuelsbok 16:7 sier: ”… Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det 
ytre, men Herren ser på hjertet.” 

Når vi får vite hva Guds bud sier at mennesket skal gjøre for å bli godtatt av Gud, ser vi at vi 
ikke klarer å nå den standarden.  
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 Det holder ikke at vi gjør så godt vi kan. 

Mange tror at det må holde dersom de gjør så godt de kan. De tror at hvis de gode 
gjerningene kan overgå det de gjør galt, så vil Gud godta dem. 

Lærer: Vis Illustrasjon 22. 

 

I følge Guds Ord er det helt forkastelig å tenke at vi kan møte Gud i våre egne gode gjeninger. 

 Gud tar imot bare dem som er uten synd. 

Det er ikke nok å holde noen av budene. Vi må holde alle budene til punkt og prikke, hvert 
øyeblikk av våre liv. Vi må være fullstendig syndfrie og fullkomne som Gud. 

Lærer: Vis Illustrasjon 23. 

 

 Les Jakob 2:10. 

Adam og Eva var ulydige bare én gang, men de måtte ta konsekvensene av den ene synden. 

 Hva er straffen for å bryte et eneste av Guds bud? 

Fysisk og åndelig død, og evig skilt fra Gud i fortapelsen. 

 Ingen kan holde Guds bud til punkt og prikke. 

Lærer: Vis Illustrasjon 11. 
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 Les Rom 3:10-12. 

9. Konklusjon 

 Gud frelser dem som innser at de er hjelpeløse syndere. 

Gud vil utfri bare dem som er enige med Ham om at de er syndere som ikke kan frelse seg 
selv fra synden og følgene av den. Gud gav De Ti Bud for at menneskene skulle lære at 
samme hvor oppriktige vi er, kan vi ikke gjøre oss selv akseptable for Gud. 

Vers for læreren: Rom 3:19. 

 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 

 

 

 
 

 

 

 


