
LEKSJON 23

- Gud frelser Israel ved 
Rødehavet og gir dem mat og 

vann i ørkenen -
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DETTE ER FOR LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne tanker som går forut for denne 
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang. 
Dette er bare ment til selvstudie.

OVERSIKT

Denne leksjonen viser Guds suverenitet, allmakt og allvitenhet gjennom 
plagene Han sender over Egypt. Den viser Hans hellighet, nåde og 
miskunnhet ved at Han utfrir israelsfolket gjennom påskehandlingen.

Gud bevarte Israel
- fordi Han hadde gitt løfter til Abraham
- fordi Han skulle gi evangeliet til verden ved Israel.
- For å vise sin makt så de og vi kunne tro på Ham.
- Fordi Han elsket dem
Understrek at denne leksjonen er historiske fakta.

Bibelhenvisninger: 2 Mos 13,17-18 og 21; 14,5-7 og 10-16 og 19-31; 16,1-3 
og 11-15 og 35; 17,1-6.

Salme 78, 13-53; Salme 105, 40-45; Salme 106,7-16.

MINNEVERS: Salme 46, 10

MÅL:
• Å vise at Guds suverenitet og allmakt.
• Å vise at menneskene ikke kan frelse seg selv.
• Å vise at menneskene kan bli frelst bare ved å følge Guds vilje og plan.
• Å vise at Gud holder det Han lover.
• Å vise at Gud er nådig og gir ut til mennesker som ikke fortjener det.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Gud kan gjøre mirakler. Det som virker umulig for mennesker, er 

mulig for Gud.
• Å se at Gud har omsorg for menneskene og vil at alle skal komme til Ham 

og bli kjent med Ham.
• Å se at de ikke kan frelse seg selv.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN

Vår tids mennesker har vanskelig for å tro på mirakler. Mange av de lærde 
prøver å skvise ut av historien de mirakuløse gjerninger Gud har gjort, og som 
Han har skrevet ned i Bibelen. 
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Også mange som kaller seg kristne lurer seg selv og andre ved å gi naturlige 
forklaringer på miraklene. Noen fornekter fullstendig sannheten i de bibelske 
fortellingene og kaller dem myter og eventyr.
Dersom vi skal tro på miraklene, å vi tror at Gud er den Han sier Han er. Hvis 
Gud er den suverene Skaper av universet, er det ikke vanskelig for Ham å 
gjøre slike mirakler som Bibelen taler om. Menneskene fornekter ikke bare 
miraklene, men de fornekter Gud. Når vi tror at Bibelen er Guds sanne Ord, 
tror vi også det Gud sier om seg selv. Han er den suverene skaper, allmektig, 
allvitende, den eneste sanne Gud.
Om en gransker bibelhistorien til minste detalj, fi nner en ikke noen alternativ 
forklaring på det som skjedde. Det er Gud som gjør mirakler. Om noen mener 
at naturlovene kunne sørge for et helt folk på to og en halv millioner mennesker 
i førti år i Sinai ørken, kan de bare ta en tur dit i dag.1 Det vil bli vanskelig å 
forestille seg at en liten gruppe mennesker skulle kunne overleve der over tid, 
og langt mindre et stort folk med husdyr som trengte mat og vann. 
Vi klarer ikke å forandre folks hjerter og tanker, men vi kan fortelle sannheten 
til våre ”studenter” og be om at de vil høre, ta imot og tro.

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 29, ”Israelittene går over Det Røde Hav”
• Kronologisk bilde nr. 30, ”Manna i ørkenen”
• Kronologisk bilde nr. 31, ”Moses slår klippen og får vann”
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 11, »Israel»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 23 og Samtale - 23 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 

blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver

leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.

NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:

Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere skal 
forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta med 
alle punkt.

IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold deg 
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.

1 Mange lurer på om tallene som er brukt i det Gamle Testamentet, særlig folketallet på 
israelsfolket, kan stemme. En kan lese et interessant avsnitt i 2. Mos. 38,25-26. Om en regner 
ut vekten som er nedskrevet der, stemmer det nøyaktig med folketallet (603.550 - tallet på alle 
menn over tjue år.)
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 22 ved å gjennomgå “Repetisjon - 23”
Les Samtale - 23. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Hva er et mirakel?
I Bibelen er et mirakel en spesiell handling av Gud, der Gud velger å gjøre 
noe som ikke ville ha skjedd under normale forhold og de fysiske lover Han 
har fastsatt.
Bibelen forteller om veldig mange mirakler.
Miraklene er en del av den sanne historien.
Miraklene viser oss hvor stor Gud er, og lærer oss mer om Hans store makt og 
store kjærlighet for sine skapninger.
La oss lese om noen av miraklene Gud gjorde for israelittene.

B. Gud ledet israelittene ved en sky.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
aldri.

Gud førte israelittene ut av slaveriet i Egypt, og Han begynte å lede dem 
tilbake til landet Han hadde lovt Abraham, stamfaren deres.

(1. Mos. 15,16a.)

LES 2 Mos  13,17-181

PEK PÅ NORDENDEN AV DET RØDE HAV PÅ KARTET

LES 2 Mos  13,21.
Israelittene hadde vokst i antall.
- Da israelittene dro ned til Egypt, var de bare 70 mennesker.
- Nå, 430 år senere, var de antagelig omkring to og en halv millioner 

mennesker!
(2. Mos. 12,41.)

1 Arkeologisk bemerkning: For noen få år siden oppdaget arkeologer ruinene av en rekke 
egyptiske festninger som vernet veien til Palestina. Igjen kan vi legge merke til den pinlige 
nøyaktighet i alle detaljer i Skriften. Akkurat som Gud forteller oss, kunne ikke israelittene 
ha fl yktet fra Egypt denne veien!
Flere detaljer om denne oppdagelsen er skrevet ned av en israelsk arkeolog, se National 
Geographic Magazine, desember 1982, side 738-768.
Til teksten:
Ordene som i vår Bibel er oversatt med ”Det Røde Hav,” er et hebraisk ord som betyr 
”Sivhavet.” Mange teologer mener at det her refereres til en stor innsjø som ligger nord for 
Rødehavet. I denne innsjøen vokser det siv, og det gjør det ikke i Rødehavet. Vi kjenner ikke 
nøyaktig  hvor israelittene gikk over, men vi vet at detaljene i historien slik den er fortalt i 
Bibelen er sannhet. Vi vet at det var svært dypt vann, det skjønner vi når vi leser fortellingen. 
I dag kan vi se kart over området.
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Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Gud ledet dem den veien Han ville de skulle gå ved en skystøtte om dagen og 
en ildstøtte om natten.
- Støtten var foran dem hele tiden - de kunne se den både dag og natt.
- De ville ha gått seg vill og omkommet i ørkenen om ikke Herren hadde 

vist dem vei.
Han elsket dem og tok seg av dem.

VIS PLAKATEN ”ISRAEL.”

Gud bevarte israelittene for at Frelseren skulle bli født inn i verden.
- Israelittene er Abrahams etterkommere.
- Herren hadde lovt Abraham at en av hans etterkommere skulle bli verdens 

Frelser. (Jesaia 41,8-10.)

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

(Jesaia,49,6; Romerbrevet 3,1-2.)
Herre bevarte israelittene av fl ere grunner. Han ville gi dem sitt Ord for at de 
skulle gi det til verden.
Guds ord som vi leser nå, ble først gitt til Israel.

C. Farao bestemte seg for å innhente Israel og ta dem med tilbake.

Tema: Satan kjemper imot Gud og Hans vilje. Satan er en løgner. Han 
hater menneskene.

Det var Satan som ledet Farao.
- Han ville ikke gi seg og la israelittene dra.
- Han ville dra etter dem og ta dem tilbake.

LES 2 Mos  14,5-7.

D. Israelittene ble redde og anklaget Moses.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

LES 2 Mos  14,10-12.

Selv om de hadde sett Guds store gjerninger i Egypt, stolte de ikke på Herren.

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

Moses trodde på Herren og ba israelittene om å stole på Gud.
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LES 2 Mos  14,13-14.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Selv om israelittene syndet og ikke stolte på Herren, var Han miskunnelig og 
arbeidet videre med å utfri dem.
De kunne ikke frelse seg selv.
- Foran dem var havet, og rundt dem var det fjell. Bak dem kom fi enden.
- Bare Gud kunne frelse dem.

Repeter:
Da Gud sendte Adam og Eva ut av hagen, bort fra seg selv, var det ingen 
vei tilbake. De kunne ikke ordne opp i forholdet mellom seg og Gud. 
Bare Gud kunne ordne en vei slik at de igjen kunne komme tilbake til 
Ham. Det var Gud som ordnet en vei for Abel så han kunne bli akseptert 
av Gud. Bare Gud kunne frelse Noah og hans familie fra vannfl ommen. 
Da Isak var bundet fast på alteret, og Abraham hadde løftet kniven, var 
det bare Gud som kunne frelse ham. Foreldrene til de førstefødte i Egypt 
kunne ikke redde barna sine fra døden uten at Gud valgte å ordne en 
frelsesvei for dem. Og Israel kunne ikke ha fl yktet fra Egypt om ikke Gud 
hadde ordnet en vei for dem. På samme måte er det for oss. Vi kan heller 
ikke fl ykte fra Guds vrede over synden. Vi kan ikke ordne opp i forholdet 
mellom oss og Gud. Bare Gud kan frelse oss fra evig straff.

E. Gud åpnet havet.

Tema: Gud er allmektig.

LES 2 Mos  14,15-16.

Gud skapte Rødehavet, derfor hadde Han full kontroll over det.
(Salme 95,5; 104,5-9.)

Repeter:
I begynnelsen var hele jorden dekket med vann. Husker du hvordan Herren 
lot vannet trekke seg tilbake så det tørre land kom til syne? Herren som 
lot vannet trekke seg tilbake i begynnelsen, hadde ikke forandret seg. Han 
befalte sjøen å trekke seg tilbake så Hans folk kunne gå over til den andre 
siden på det tørre land. Dette kunne Gud gjøre fordi Han har kontroll over 
hele jorden.

Det var ikke vanskelig for Gud å åpne havet så israelittene kunne gå 
gjennom til den andre siden.
- Herren er allmektig.
- Ingenting er for vanskelig for Han. 

(Jeremia 32,17.)
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F. Gud ledet israelittene gjennom Det Røde Hav.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
aldri.

LES 2 Mos  14,19-22.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 29,
”ISRAELITTENE GÅR OVER RØDE 
HAVET.”

Herren sviktet ikke sitt folk.
- Han lovte å føre dem trygt ut av Egypt og inn i landet Han hadde lovt 

Abraham.
- Herren ledet israelittene slik at de måtte gå gjennom havet.
- Herren fl yttet skystøtten som ledet Israel og plasserte den mellom dem og 

egypterne.
Bak israelittene lyste støtten som solen.
Den gav lys så israelittene kunne se hvor de skulle gå.
Foran egypterne var støtten mørk. Foran dem var det bare mørke.
Likevel fortsatte egypterne med å forfølge israelittene, for Gud hadde 
planlagt å ødelegge dem.

LES 2 Mos  14,23-25.

G. Gud druknet egypternes hær i havet.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for   
synd.

Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet.

LES 2 Mos  14,26-29.

Gud lot hele egypterhæren drukne i havet.
Ingen kan kjempe imot Gud og vinne.
- Han straffer alle dem som kjemper imot Ham.
- Men Han er den miskunnelige Frelser for alle dem som tror Hans Ord og 

kommer til Ham på den måten Han sier.
(1.Timoteus 4,10.)
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Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 

aldri.

LES 2 Mos 14,30.

Herren beskyttet alle israelittene.
- ikke en av dem druknet, og egypterne klarte ikke å ta noen av dem.
- Herre frelste dem fordi Han elsket dem og fordi Han hadde lovt å redde 

dem.
(Salme 105,42-43.)

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

LES 2 Mos 14,31.

Da Israel så de store gjerninger Gud gjorde, trodde de på Ham.

H. Israel klaget.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

LES 2 Mos 16,1-3.

Enda Gud hadde reddet israelittene fra egypterne ved å åpne Rødehavet 
og føre dem trygt igjennom, fortsatte de med å tvile på Ham når ting ble 
vanskelige.
(Salme 78,11.)
- De knurret og klaget og la skylden på Moses og Aron.
- I stedet for å klage, skulle de ha stolt på at Herren ville sørge for dem.

De visste ikke hvor de skulle få mat fra.1

- Moses kunne ikke skaffe dem mat.
- De manglet ikke bare ”supermarkeder”, det vokste ikke noe der heller.
- Det var bare gold ørken der.
Gud ville at israelittene skulle lære at det var bare Ham som kunne hjelpe 
dem i denne situasjonen.

I. Gud lovte dem mat.

Tema: Gud er allmektig.

1 Ta tid til å forklare hvordan forholdene er i Sinaiørkenen. Bruk kartet og vis bilder fra 
stedet om du har.
Det er viktig at barna forstår hvor umulig det var for Moses å skaffe mat til dem. Understrek 
at det var bare Gud som kunne frelse israelittene. Gjennom disse fortellingene vil vi vise 
barna at ”… Frelsen er fra HERREN” (Jonas 2,9). Hovedhensikten med å undervise GT er å 
vise menneskets hjelpeløshet og Guds frelse, for at barna, når vi  presenterer evangeliet, skal 
vende seg til Kristus alene.
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LES 2 Mos 16,11-12.

Selv om ikke Moses eller israelittene kunne sørge for mat, kunne Herren det. 
Ingen ting er umulig for Gud.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

De fortjente ikke å få noe av Herren, men i sin nåde lovte Han å gi dem mat.

VIS PLAKATENE, ”NÅDE” OG ”MISKUNN.”
- Ingen fortjener Guds nåde og miskunn.
- Vi fortjener alle en evig straff.

J. Gud gav dem mat.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

LES 2 Mos 16,13-15.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 30,
”MANNA I ØRKENEN”

Gud hjelper den hjelpeløse; Han utfrir dem som ikke har noen utvei.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
aldri.

LES 2 Mos 16,35.

Herren gav manna til israelittene fra nå av og hele tiden mens de var i 
ørkenen.
- Han sviktet dem aldri.
- Gud er trofast.
- Han er til å stole på i alt Han har lovt i sitt Ord.

K. Israel knurret igjen.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.
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LES 2 Mos 17,1-4.

Tenk over:
Hvor lenge kan et menneske leve uten vann? Bare noen få dager. 
Israelittene var redd de kom til å dø i ørkenen. Kan du tenke deg hvor 
vanskelig situasjonen var for Moses? Han hadde ingen måte å skaffe vann 
på. Bare Gud kunne hjelpe dem.
Vi vet at Gud kan gjøre alt Han vil. Men hvor kunne Gud skaffe vann fra 
i ørkenen?
Hvorfor skulle Gud sørge for dette folket? De fortjente ikke Guds hjelp.1

L. Gud fortalte Moses hva han skulle gjøre.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Gud ville ikke at israelittene skulle dø av tørst.
Han gav dem vann fordi Han er kjærlig, miskunnelig og nådig.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES 2 Mos 17,5-6a.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 31,
”MOSES SLÅR KLIPPEN OG FÅR 
VANN”

Gud sa til Moses at han skulle slå på klippen med staven sin.
Gud sa at Han ville gi dem vann fra klippen.

Tenk over:
Ville ikke det ha vært mer fornuftig om Gud hadde sagt at de skulle 
grave et dypt hull i sanden og lage en brønn? Da kunne vi ha ”forklart” 
hvordan Han gav dem vann. Men dette var et Guds mirakel. Han ville at 
israelittene (og vi) skulle vite at bare Gud kunne berge dem fra døden.

Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.

1 Gi barna tid til å svare. Svarene vil vise hvor mye de forstår av Guds natur og vesen. Noen 
vil kanskje mene at folket fortjente Guds hjelp. Understrek at Guds tok seg av dem på grunn 
av sin kjærlighet, nåde og trofasthet; ikke på grunn av at folket fortjente det.
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Moses måtte gjøre det på Guds måte. Hver gang de kom opp i en umulig 
situasjon, fortalte Gud dem nøyaktig hva de skulle gjøre.

M. Gud gav dem vann.

Tema: Gud er allmektig.

LES 2 Mos 17,6b.

Moses slo klippen i lydighet mot Herren.
Straks strømmet det ut vann.
Det var nok vann til alle israelittene og dyrene deres.

Tenk over:
Vi vet ikke nøyaktig tallet på israelitter som var i ørkenen - bare tallet på 
menn over tjue år - men vi kan ut fra det beregne at det kanskje var to og 
en halv millioner mennesker. Det var nok vann til alle sammen og dyrene 
deres! Salme 105,41 sier, ”Han åpnet klippen, og det vellet fram vann. 
Det fl øt som en strøm gjennom det tørre land.” Gud er en stor Skaper. 
Ingenting er umulig for Gud!

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Gud gav israelittene mat og vann selv om de ikke fortjente det.
- De arbeidet ikke for å få mat og drikke.
- Gud forlangte ikke at de skulle betale for det på noen måte.
- Han gav dem mat og vann fordi Han er kjærlig og miskunnelig.
- Vi kan ikke gjøre oss fortjent til Guds omsorg ved våre gjerninger.
- Guds tilgivelse for synd er en gave.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
aldri.

Gud var trofast og voktet israelsfolket og sørget for alle deres behov.
- Gud hadde lovt at Han ville velsigne Abrahams etterkommere.
- Gud gjør alltid det Han sier.

N. Konklusjon.

Fortellingen om at Gud gav manna og vann til israelittene, er fortalt mange 
ganger i GT og NT.
Dette er en sann historie - det har virkelig skjedd.
Dette er mirakler - det er Guds mirakler.
- De viser oss Guds trofasthet. Han holder sine løfter.
- De viser oss Hans store kjærlighet for sitt folk.
- De viser oss Hans store makt over hele skaperverket.
Gud er over vår forstand - det er også Hans mirakler!
Men vi vet at dette virkelig skjedde, fordi Gud har sagt det i sitt Ord.
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SPØRSMÅL

1. Hvordan viste Herren israelittene hvor de skulle gå? Gud ledet 
dem ved en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten.

2. Hvilket land var det israelittene gikk mot? Mot Kanaan, også kalt 
    Israel, landet Gud gav til Abraham, Isak og Jakob.

3. Hvorfor beskyttet Gud Israel?
a. Fordi Han er miskunnelig og kjærlig.
b. Fordi en av etterkommerne skulle bli den store Frelseren.
c. På grunn av sine løfter til Abraham, Isak og Jakob.
d. Fordi Han gav sitt Ord til Israel, som de skulle gi videre til hele 

verden.

4. Hva gjorde israelittene da de så Faraos hær komme etter dem?
De klaget på Moses og sa at han skulle latt dem få være i Egypt.

5. Kunne israelittene på noen måte frelse seg selv? Nei.

6. Hva skulle de ha gjort? De skulle ha ropt til Herren og stolt på at 
Han ville redde dem.

7. Hvorfor var det ikke vanskelig for Gud å åpne havet? 
a. Fordi Han skapte havet.
b. Fordi Gud er allmektig. Ingenting er for vanskelig for Ham.

4. Hva gjorde Gud for å verne israelittene mot egypterne da 
de gikk gjennom Rødehavet? Gud plasserte skystøtten bak 
israelittene slik at den sto mellom dem og egypterne. Støtten lyste 
og viste vei for israelittene, men sto mørk og svart foran egypterne.

5. Hvorfor kunne ikke egypterne fl ykte fra Gud? Fordi Herren 
er større enn alle. Ingen kan kjempe mot Ham og vinne. Han er 
allmektig.

6. Kan noen lage en frelsesvei for seg selv for å unngå Guds 
straff for synden, og gjøre seg selv god nok for Gud? Nei.

7. Hvilket problem møtte israelittene da de kom inn i ørkenen? De 
hadde ikke mat.

8. Husket de hva Gud hadde gjort og stolte på Ham? Nei, de 
klaget til Moses og Aron.

9. Fortjente israelittene å få mat av Gud? Nei.

10.Finnes det mennesker som fortjener Guds kjærlighet, eller 
fortjener å bli frelst fra den evige straff? Nei, vi fortjener alle 
Guds straff.Guds straff.Guds straff

11. Hvilken mat var det Herren gav israelittene? Herren gav dem 
først vaktler, deretter gav Han dem manna hver morgen.

12.Hva var det Gud ba Moses gjøre for å få vann? Han skulle slå på 
klippen med staven sin.

13.Kunne israelittene gjøre ting på sin egen måte da Gud forløste 
dem? Nei, de måtte gjøre alt på Guds måte.
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FORSLAG TIL OPPGAVER       LEKSJON 22

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan 
du bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor fi nner du oppgaver som er laget 
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en 
eller fl ere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger for 
hånden. 

1. Minnevers - Salme 46,10
Forklar vanskelige ord i verset. Vær stille betyr at vi skal hvile i eller stole 
på. Vi kan stole på Gud samme hva som skjer. Han er større enn alle, og 
Han elsker oss. Opphøyet betyr å vise frem som stor - å bli æret. Gud vil få Opphøyet betyr å vise frem som stor - å bli æret. Gud vil få Opphøyet
ære fordi Han er større enn alle. Ingen kan vinne over Ham.

2. Med israelittene på kartet
Bruk et atlas eller et kart som viser detaljene (fjell og ørken) i området 
Egypt - Sinai - Israel. 
Vil barna hvor Gosen var (nordøst Egypt, rundt Nildeltaet.) Vis også Sinai, 
(Horeb eller Jebel Musa) og Israel.

Diskuter:
Hvor umulig det var for israelittene å fl ykte, og hvordan Gud åpnet havet 
(vi vet ikke nøyaktig stedet) foran dem og lukket det for egypterne.
Hvor umulig det var å gi mat og vann til to og en halv millioner mennesker 
i Sinaiørkenen.
Understrek at Gud er allmektig. Ingenting er umulig for Ham. Han er 
kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig. Han sørget for mat og vann for 
de klagende israelittene.

3. Sky- og ildstøtten.
Del ut tegnesaker til barna.
Gi dem som oppgave å tegne sky- og ildstøtten. På siden mot israelittene 
var det lys, så de kunne gå gjennom havet som på tørt land. På siden mot 
egypterne var det mørke, så de ikke kunne komme etter israelittene.
Understrek at Israel ikke kunne hjelpe seg selv. Men Gud er allmektig. Han 
er større enn alle. Ingen kan stanse Gud i å utføre sine planer. Han hjelper 
de hjelpeløse. Men Han dømmer de som er imot Ham og forkaster Hans 
Ord.

4. Hvem er lederen?
Skriv på tavlen eller på en plakat følgende overskrifter: Israel, Farao, Gud.
Skriv disse grupper med ord på papirark: Gjorde israelittene til slaver. 
Lidelse. Ropte til Gud om hjelp. En leder som lot Gud lede. En leder 
som trodde han var en gud. Straffet synden. Frelser dem som tror på 
Ham.
Spør barna om hvilken overskrift setningene passer under og hvorfor.
Understrek at syndens lønn er døden. Mennesket er en synder. Han trenger 
Gud og kan ikke frelse seg selv. Gud er kjærlig, miskunnelig og nådig.
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5. God hukommelse
Del ut papir og blyant til barna. Be dem skrive ned så mange årsaker de 
kan komme på til hvorfor israelittene skulle ha stolt på Gud da de ikke 
hadde mat og vann i ørkenen.
Her er noen årsaker:
Gud hadde vist sin makt ved å befri dem fra Farao og åpne havet så de 
kunne gå over på det tørre.
Gud hadde ødelagt Faraos hær, og gitt israelittene lys og trygghet.
Gud hadde bevart israelittene i Egypt og velsignet dem med store 
familier, enda de led under slaveriet.
Gud hadde sendt plager over Egypt, men ingen av israelittene ble berørt 
av plagene.
Gud hadde gitt israelittene en måte de kunne redde sitt førstefødte barn 
på. Ingen av de førstefødte av israelittene døde, men hos egypterne 
mistet alle sine førstefødte.
Gud er en stor Skaper. Ingenting er for vanskelig for Ham.
La barna lese noen av svarene sine. Diskuter Guds trofasthet. Han 
holder alltid sine løfter. Nevn hvor viktig det er at vi husker det vi vet 
Gud har gjort. Hvordan kan vi vite det? Det er nedskrevet i Guds Ord, 
Bibelen.

6. Gud står bak miraklene
La barna slå opp ordet mirakel i et leksikon. (Sjekk på forhånd for å se 
om defi nisjonen er brukbar.)

Diskuter:
Vi kan forklare Guds mirakler bare om vi vet hvem Gud er. Han er 
Skaperen, den allmektige Gud. Ingenting er for vanskelig for Ham. Han 
vet alt. Noen ganger gjør Han ting som går over de fysiske lover Han 
har satt, bare for å vise oss hvor stor Han er. Vi vet ikke hvordan Han 
gjør mirakler. Vi må bare tro at Gud er den Han er!



GUD sender plager over Egypt
GUD går forbi Israel

GUD ER....
Bruk ordene i ordbanken til å fylle ut det som mangler i setningene. Når 

du er ferdig fi nner du resten av setningen nedenfor. “Gud er...”

DREPTE, HVOR STOR, VILLE, EGYPT, LAM, HUSET, 
BEIN, FØRSTEFØDTE, DØRSTOLPENE

Navn_________________________

1. Gud viste ______ _______ makt Han har ved å sende plager over Egypt.

2. Gud sa at israelittene skulle velge et feilfritt _____.

3. Gud ordnet en vei så de _____________ ikke skulle dø under den siste 

plagen.

4. De måtte slakte et lam og renne ut blodet i en skål. Så måtte de stryke blodet 

på ______________ og over døren.

5. De måtte holde seg inne i __________ der de hadde strøket på blod på 

dørstolpene.

6. De måtte ikke bryte noen av lammets ________.

7. Gud sa til israelittene at når Han så blodet, _________ Han gå forbi det huset.

8. Gud gjorde akkurat som Han hadde sagt. Han ________ alle førstefødte barn 

og dyr hos egypterne, men gikk forbi israelittene.

9. Etter at alle førstefødte i ________ døde, ba Farao Moses om å ta israelittene 

ut av Egypt.

Repetisjon 23
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SAMTALE 23      Gud frelser israelittene ved Rødehavet
                og sørger for dem i ørkenen

Janita: Onkel Dagfi nn! Gjett hva! Pappa har fått ny jobb!
Terje: Her i byen! Han behøver ikke reise hele tiden!
Onkel Dagfi nn: Det var fl ott! Jeg trodde faren deres skulle være borte et par 
måneder. Kom han tilbake?
Janita: Nei! Det er det som er så merkelig! Han møtte en mann på et av 
disse møtene, og han ville at pappa skulle drive forretning for ham her i 
byen. Han vil at pappa skal være sjefen!
Terje: Han hadde aldri truffet den mannen om han ikke tok denne turen!
Janita: Du skulle ha hørt mamma! Hun er helt begeistret.
Onkel Dagfi nn: Jeg husker hvor fortvilet hun var da far skulle reise for å 
være så lenge borte.
Janita: Ja. Vi syntes det var så urettferdig. Mamma var sint på Gud også.
Terje: Men du skulle ha sett henne da pappa fortalte henne nyheten på 
telefonen! Hun var så glad!
Janita: Pappa hadde ikke møtt den mannen om han ikke reiste. Tror du Gud 
visste om det?
Onkel Dagfi nn: Så klart. Gud vet alt.
Terje: Skulle ønske vi hadde visst det!
Janita: Mamma sa hun var lei seg for at hun hadde vært sint på Gud.
Onkel Dagfi nn: Det var vanskelig for dere alle å godta at far skulle reise. 
Men det er klart at det var Gud som ordnet med den jobben. Gud vil at vi 
skal stole på Ham i alle ting. Husker dere hva Gud gjorde for israelittene da 
de var slaver i Egypt?
Terje: Han sendte plager over egypterne!
Onkel Dagfi nn: Gud viste dem og oss hvor stor Han er. Han ville at de 
skulle stole på Ham alene. Bare Han kunne redde dem ut av slaveriet.
Janita: De hadde vært slaver i mange år. De fortjente virkelig hjelp!
Onkel Dagfi nn: Det var sant at de trengte hjelp, og Gud hjalp dem fordi 
Han elsket dem og fordi Han hadde gitt dem løfter. Men de fortjente ikke 
Guds hjelp mer enn oss.
Janita: Hva mener du?
Onkel Dagfi nn: De var syndere, Janita, akkurat som oss. De fortjente å dø. 
Det var derfor de måtte slakte et lam og stryke blodet på dørkarmene. Da 
Gud så blodet, gikk Han forbi dem.
Terje: Og den førstefødte døde ikke!
Onkel Dagfi nn: Gud var nådig imot dem. De hadde aldri klart å fl ykte uten 
Guds hjelp. Gud ville at de skulle stole på Ham i alle ting - og det vil Han at 
vi skal gjøre også!
Janita: Hvordan kom de seg ut av Egypt?
Terje: Kunne de ikke bare stikke av etter alle plagene?
Onkel Dagfi nn: Nei, de hadde fremdeles fi ender, og ørkenen var uten mat 
og vann. Bare Gud kunne føre dem ut. De talte kanskje over to og en halv 
millioner mennesker!
Terje: Det er like mange som i en stor by! Hvordan gjorde Gud det?
Onkel Dagfi nn: Først åpnet Gud en vei rett gjennom havet så alle 
israelittene kunne gå gjennom på det tørre.
Terje: Det hadde jeg likt å se!
Janita: Men hva gjorde de i ørkenen? Hvordan fi kk de mat og vann?
De hadde ingen mulighet til å hjelpe seg selv. De var fullstendig avhengig av 
Gud i alle ting. La oss lese om det.


