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Leksjon Josef og Moses sine liv pekte framover til 
Kristus.  
Kristus er den store “JEG ER”.  7 

 

Oversikt  

1. Innledning  

2. Gud ledet Josef. (1 Mosebok 15:13; 41:38-43; 50:19-20; Sakarias 12:10; Matteus 3:17; 26:14-15; 
Johannes 1:11; Apostlenes gjerninger 2:22-24; Romerne 10:20-21; Filipperne 2:8-11)  

3. Gud kalte Moses til å være den som førte israelittene ut fra slaveriet i Egypt. (2 Mosebok 1:6-14; 2:1-15; 
3:1-10; Hebreerne 13:5-6)  

4. Gud er den store “JEG ER.” (2 Mosebok 3:13-14; Sakarias 12:10; Johannes 6:35; 8:12, 58; 10:9, 11; 
11:25; 14:6; Kolosserne 2:9-10)  

5. Gud sendte plager over egypterne. (2 Mosebok 8:23; 1 Tessalonikerne 5:1-11; Åpenbaringen 3:10)  

6. Konklusjon (1 Mosebok 50:19-20; Johannes 6:35; 8:12; 10:9, 11; 11:25; 14:6) 

  

Husk:  

Du repeterer nå fortellinger som du underviste fra Fjellgrunn: Fra skapelsen til Kristus, men i stedet for å 
legge vekten på menneskets behov for frelse, fokuserer du nå på sannheter som er viktige for de som er nye 
i troen.  

Dette kurset dekker mange av bibelfortellingene, men det er likevel gjort et utvalg. Det som er tatt med er 
først og fremst avsnitt som:  

● Understreker den troendes sikkerhet i Kristus  

● Vektlegger Den Hellige Ånds gjerning.  

Husk dette viktige målet når du fortsetter undervisningen.  

 

Tips  

Undervis alt i leksjonen unntatt det som står i de grå boksene.  

1. Innledning  

 Vi skal raskt repetere noe av det dere allerede har lært.  

 Når ble løftet til Abraham oppfylt om at “alle familier på jorden skulle bli velsignet”?  

Da Herren Jesus Kristus, Abrahams etterkommer, døde for å bringe frelse til alle mennesker.  

 Hvorfor vil ikke Gud at Hans barn skal lide samme straff som de ugudelige fortjener?  

Fordi Herren Jesus allerede har lidd straffen for vår skyld, og Han aksepterer oss som rettferdige i Kristus.  

 Hvordan testet Gud Abraham for å se om han elsket Isak mer enn han elsket Gud?  
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Gud ba Abraham ofre Isak.  

 Husk at Abraham visste at alt Gud hadde lovt ham bare kunne bli oppfylt om Isak levde. Så hva 
tenkte Abraham at Gud ville gjøre?  

Han tenkte at om han ofret Isak, ville Gud reise Isak opp fra de døde.  

 Gud sørget for en vær som ble ofret som stedfortreder for Isak. Hvordan minner dette oss på 

hva Gud har gjort for oss?  

Gud har på samme måte sørget for en stedfortreder for oss. Gud sendte sin Sønn til å dø i stedet for oss.  

 Hvordan var Jakobs drøm en illustrasjon på Jesus og Hans frelsesverk for syndere?  

Jesus er som stigen som gikk fra jorden til Himmelen. Han er den eneste mellommann mellom Gud og 

mennesker. Ved Jesus er vi kommet tilbake til fellesskapet med Gud.  

2. Gud ledet Josef.  

 Jakob og hans 12 sønner bodde i Kanaan.  

Det var landet Gud hadde lovt å gi til Abraham, Isak og Jakob som Israels eiendom for evig.  

Vers for læreren: 1 Mosebok 17:7-8  

 Jakob og hans familie skulle snart forlate Kanaan for å bo i Egypt.  

Lærer: Vis på Kart 1, “Kanaan” og “Egypt.”  

Denne generasjon kom aldri tilbake til landet Gud lovte å gi til Abraham.  

Omtrent 500 år gikk før etterkommerne deres skulle få komme tilbake og innta landet.  

 Dette var helt i tråd med Guds plan.  

Gud hadde fortalt Abraham at dette skulle skje, mange år tidligere.  

Lærer: Be en av deltakerne lese skriftavsnittet.  

 Les 1 Mosebok 15:13.  

 Josef var den første av Abrahams etterkommere som kom til Egypt.  

Lærer: Vis på Tidslinjen, “Josef.”  

Lærer: Gi deltakerne tid til å tenke og svare. Gi dem svarene som står i kursiv etter hvert 
spørsmål.  

 Hva var grunnen til at Josef kom til Egypt?  

Josefs eldre brødre solgte ham som slave til noen slavehandlere som tok ham med til Egypt.  

 Josef ble solgt som slave til Egypt. Hvordan kunne han da ende opp som nestkommanderende i 
landet?  

• Gud velsignet Josef i Potifars hus, men han ble anklaget på falskt grunnlag og kastet i fengsel.  

• Gud velsignet også Josef i fengselet, og vokteren satte ham over kongens fanger.  
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• Den Hellige Ånd gav Josef evne til å tyde drømmene til to av fangene. Flere år senere fikk Farao vite at Josef 

kunne tyde drømmer.  

• Farao ba Josef tyde drømmene som gjorde ham urolig, og Den Hellige Ånd gav Josef evne til å tyde dem.  

• Etter at Josef hadde tydet drømmene, gjorde Farao ham til den nestkommanderende i landet Egypt.  

 Les 1 Mosebok 41:38-43.  

 Hvorfor flyttet Jakob og sønnene hans til Egypt?  

Fordi det var nok mat i Egypt. Josef hadde lagret rikelig med korn for å ha nok til hungersnøden kom.  

 Mange år senere, da Jakob var død, fryktet brødrene at Josef skulle hevne seg på dem for det de 
hadde gjort mot ham.  

Da de kom til Josef, fikk de dette underlige svaret:  

 Les 1 Mosebok 50:19-20.  

 Gud var bak scenene i Josefs liv og ledet hendelsene på sin suverene måte.  

Da Josef ble ført til Egypt og solgt som slave, og da han ble utsatt for løgn og kastet i fengsel, forsto 
han ikke at dette var en del av Guds plan. Senere, da han så tilbake på sitt liv, kunne han forstå at alt 
hadde skjedd for å berge livet til ham og familien hans.  

 Gud ledet hvert trinn i Josef sitt liv.  

Selv om brødrene hadde ansvar for det de hadde gjort imot Josef, hadde Gud full kontroll i Josef sitt 
liv.  

o Gud visste på forhånd hva brødrene til Josef kom til å gjøre.  
o Gud var i Egypt før Josef ble tatt med dit.  
o Gud forberedte Josef på at drømmene Han hadde gitt ham skulle gå i oppfyllelse.  
o Gud tillot at Josef ble kastet i fengsel.  
o Gud la omstendighetene til rette slik at Josef skulle bli hentet fra fengselet for å tyde Faraos 

drømmer.  
o Gud visste at det ville komme sju år med rik innhøstning og sju år med hungersnød i Egypt.  
o Gud ledet Josef slik at han kom i en posisjon der han kunne sørge for mat til familien sin.  
o Gud holdt Jakobs familie i live gjennom Josef fordi de var bestemt til å være det folket som 

Forløseren skulle komme fra.  

 Gud visste alt om Josefs framtid, og Han vet også alt om vår framtid.  

Vi kan ikke se inn i framtiden, ikke en gang en time fra nå. Ofte skjer det uventede ting i livet, men 
for Gud er det aldri uventet. Han vet alt før det skjer, og Han er allerede der for å hjelpe og styrke 
oss enten vi opplever situasjonen som god eller ond.  

 Josef var under Guds ledelse, og det var også Herren Jesus Kristus, i alle detaljer.  

Apostelen Peter gjorde dette klart for jødene som hadde planlagt å ta livet av Jesus.  

 Les Apostlenes gjerninger 2:22-24.  

 Det er tydelige likheter mellom livene til Josef og Jesus. Det skal vi se nærmere på.  
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o Josef var elsket av sin far.  

Jesus var Guds elskede Sønn.  

 Les Matteus 3:17.  

Lærer: Vi har allerede sett at Josef var en Guds etterfølger, og hans liv hadde stor innflytelse 
på andre som levde på den tiden. Farao sa: “Kan vi finne en mann som denne, en mann som 
har Guds Ånd?” (1 Mosebok 41:38).  

Fortellingen om Josef har innflytelse på mennesker også i dag. Det virker som om Gud har gitt 
oss Josefs fascinerende profil som et “bilde på Kristus” – en profil som mer enn 1,500 år før 
Kristus pekte framover mot verdens Frelser. Derfor er det rett å ta en pause og gi deltakerne 
anledning til å sammenlikne deler av Josefs liv med livet til Jesus Kristus. Nedenfor følger en 
liste over nøkkelpunkt om Josef. Si til deltakerne at du skal nevne noen fakta om Josef og at du 
vil at de skal komme med tilsvarende fakta fra livet til Jesus Kristus.  

Legg merke til formen på faktasetningene. Du skal si det som står om Josef. Gi deltakerne tid 
til å komme med det de mener er tilsvarende i Jesu liv. Faktasetningene om Jesus som tilsvarer 
fakta om Josef er gitt i kursiv.  

 

Lærer: Vis Illustrasjon 53 mens du underviser 
denne delen. Pek på faktasetningene, linje for 
linje. Vis dem etterhvert som deltakerne har 
fått si sin mening. 

 

o Josef ble forkastet av sine brødre og solgt som slave.  

Jesus ble forkastet av sitt folk og solgt til sine fiender av Judas for 30 sølvpenger.  

 Les Johannes 1:11, og deretter Les Matteus 26:14-15.  

o Farao utpekte Josef til en høy stilling.  

Gud reiste Jesus opp fra de døde og gav Ham posisjon som Herre over Himmel og jord.  

 Les Filipperne 2:8-11.  

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-22


Sikker i Kristus  Leksjon 7 

5 

 

o Selv om Josefs brødre hatet ham og forkastet ham, godtok egypterne ham som sin hersker og 
frelser fra hungersnøden.  

Selv om Jesus ble forkastet av sitt eget folk har folk fra hele verden trodd på Ham.  

 Les Romerne 10:20-21.  

o Josefs brødre måtte til slutt bøye seg for Josef og godta at han hadde en høy posisjon.  

En gang i framtiden vil jødene innse at Han som de korsfestet var Frelseren, og de skal omvende seg og bøye seg 

for Ham.  

 Les Sakarias 12:10.  

3. Gud kalte Moses til å være den som skulle utfri israelittene fra slaveriet i 

Egypt. 

 Josef og hele hans generasjon hadde alt de trengte i Egypt.  

Farao var takknemlig for hva Josef hadde gjort for å redde egypterne gjennom den lange 
hungersnøden.  

 Hva var det som gjorde at situasjonen forandret seg drastisk for nasjonen Israel?  

En ny konge, som ikke kjente Josef, kom til makten i Egypt.  

 Les 2 Mosebok 1:6-14.  

 Gud ville ikke at israelittene skulle bli boende permanent i Egypt.  

 Hva ville Han at de skulle gjøre?  

Dra tilbake til Kanaan – landet Han hadde gitt til Abraham.  

 Tror du at israelittene hadde forlatt Egypt om Gud ikke hadde tillatt at de ble holdt som slaver?  

Nei. De ville ha vært fornøyd med å bli boende i Egypt.  

 Herren passet på Moses, for Guds plan var at han skulle bli forløser og leder for nasjonen Israel.  

Lærer: Vis på Tidslinjen, “Moses.”  

 Les 2 Mosebok 2:1-10.  

Moses var utvalgt av Gud til å utfri israelittene, men de forkastet hans forsøk på å hjelpe dem.  

 Les 2 Mosebok 2:11-15.  

Etter at Moses hadde bodd i Midian i 40 år, talte Herren til ham fra den brennende tornebusken. 
Han ba ham dra tilbake til Egypt for å utfri israelittene fra slaveriet.  

 Les 2 Mosebok 3:1-10.  
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 Det er tydelige likheter mellom Moses sitt liv og Jesus som er verdt å legge merke til.  

Gud planla og ledet Moses sitt liv, og Gud planla og ledet også Jesus sitt liv.  

Lærer: På samme måte som dere sammenlignet livet til Josef og Jesus, skal dere nå 
sammenligne Moses og Jesus.  

Nedenfor er en liste over nøkkelpunkt om Moses. Be deltakerne tenke etter hva de mener er 
tilsvarende i livet til Jesus Kristus.  

 

Lærer: Vis Illustrasjon 52 mens du underviser 
denne delen. Gjør det på samme måte som når 
dere sammenlignet livet til Josef og Jesus.  

 

o Herren beskyttet Moses fra å dø som baby.  

Gud ba Josef ta Maria og barnet med til Egypt, Gud beskyttet babyen Jesus fra å bli drept av Herodes sine 

soldater.  

Vers for læreren: Matteus 2:13-14  

o Da Moses prøvde å hjelpe sitt folk, forkastet de ham.  

Jødene forkastet Herren Jesus, de nektet å godta Ham som Guds Forløser.  

Vers for læreren: Johannes 1:11  

o Gud sendte Moses tilbake til Egypt for å forløse israelittene fra slaveriet.  

Herren Jesus skal komme tilbake til denne verden som den mektige Forløseren for alle som tror på Ham.  

En gang i framtiden skal Herren Jesus komme tilbake, spesielt for å utfri det moderne Israel fra alle 
sine fiender. Da skal mange israelitter omvende seg og godta at Jesus er deres Messias, Guds Sønn.  

 Les Sakarias 12:10 om igjen.  

 Gud hadde full kontroll på alt som skjedde med nasjonen Israel og Moses.  

Da israelittene var slaver under den nye kongen, forsto de ikke Guds hensikt med lidelsene. Heller 
ikke Moses forsto hvorfor han måtte være så mange år i Midians ørken.  

 Hva var Guds hensikt med å la nasjonen Israel være slaver?  

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-24
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Det var for at folket skulle bli villige til å forlate Egypt og dra tilbake til Kanaan.  

Gud visste at de aldri ville ha forlatt Egypt om ikke situasjonen deres hadde blitt uutholdelig.  

 Hva var det Gud visste at Moses behøvde før han kunne fungere som Israels leder?  

Grundig forberedelse.  

Gud lot Moses bo i Midians ørkenen i 40 år, og Moses tenkte sikkert at han kastet bort tiden. Han 
forsto ikke at han snart skulle få ansvar for millioner av mennesker i denne ørkenen.  

 På samme måte som Gud ledet det som skjedde med nasjonen Israel og Moses, er Gud alltid bak 
scenen og leder det som skjer i våre liv.  

Mange ganger er det slik at når vi tenker tilbake på ting som har skjedd i våre liv, kan vi se Guds 
hensikt.  

Israelittene forsto ikke at Gud tillot at de ble gjort til slaver i Egypt for at de skulle ønske å forlate 
landet. Og ikke forsto Moses hvorfor Gud tillot at han skulle bo så lenge i ørkenen, at det var fordi 
han skulle bli utrustet til å utfri israelittene fra slaveriet og lede dem gjennom ørkenen.  

 Vi ser kanskje ikke at Gud virker i våre omstendigheter, men hva er det som forsikrer oss om at 
Han gjør det?  

Løftene i Hans Ord.  

 Les Hebreerne 13:5-6.  

4. Gud er den store “JEG ER.”  

 Før Gud sendte Moses tilbake til Egypt, talte Han til ham fra den brennende tornebusken.  

Moses spurte Herren et spesielt spørsmål.  

 Les 2 Mosebok 3:13-14.  

 Gud svarte at navnet Hans er “JEG ER.”  

 Hva var betydningen av navnet “JEG ER”?  

At Gud er den “evige, selveksisterende Gud.”  

Gud har alltid levd og vil alltid leve, fullstendig på grunn av sin egen tilstrekkelighet. Han er helt 
uavhengig av alle mennesker og ting.  

 Da Herren Jesus var på jord, sa Han at Han var den store, evige “JEG ER.”  

 Les Johannes 8:58.  

Dette gjorde jødenes religiøse ledere rasende.  

 Hva forsto de religiøse lederne at Jesus påsto når Han sa at Han var “JEG ER“?  

At Han var den som talte til Moses fra den brennende tornebusken; at Han var Gud.  

 Vi som tror har akseptert at Jesus er den store “JEG ER.”  
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Vi vet at vår Forløser, Herren Jesus, ikke bare er menneske, men også den evige Gud.  

 Vi har alt vi behøver i Herren Jesus, vår store “JEG ER.”  

 Les Kolosserne 2:9-10.  

 I Johannesevangeliet leser vi at Jesus sa mange ting om seg selv som bare kan være sant om den 
allmektige Gud, den store “JEG ER.”  

Lærer: Vis Illustrasjon 54, vis et punkt om 
gangen. 

 

o Jesus sa, “Jeg er livets brød.”  

 Les Johannes 6:35.  

 Hvilken betydning har det for oss?  

Jesus stiller vår hunger for åndelig mat og har gitt oss evig liv.  

o Et annet “Jeg er” utsagn var: “Jeg er verdens lys.”  

 Les Johannes 8:12.  

 Hva har Jesus gjort for oss som verdens lys?  

Fjernet vårt åndelige mørke og gitt oss forstand.  

o Jesus sa også: “Jeg er døren til livet.”  

 Les Johannes 10:9.  

 Jesus er den eneste veien for oss, for å gå inn til hva?  

Evig liv.  

o Et annet “Jeg er” utsagn var: “Jeg er den gode hyrde.”  

 Les Johannes 10:11.  

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-0


Sikker i Kristus  Leksjon 7 

9 

 

 Hvilken betydning har det for oss at Jesus er den gode hyrde?  

Vi er frelst fordi Jesus led og døde for oss på samme måte som den gode hyrde ville gi livet for sauene sine.  

o Jesus sa også: “Jeg er oppstandelsen og livet.”  

 Les Johannes 11:25.  

 Hvilken betydning har dette for oss?  

Jesus er den eneste som kunne redde oss fra døden og gi oss åndelig liv.  

o Jesus sa også: “Jeg er veien, sannheten og livet.”  

 Les Johannes 14:6.  

 Hva vil det si at Jesus er veien?  

Han er den eneste veien for oss så vi kan komme til Gud.  

5. Gud sendte plager over egypterne.  

 Gud sendte Moses tilbake til Egypt for å gi Farao befaling om å la israelittene dra ut av landet.  

 Hva svarte Farao på Guds befaling?  

Han nektet å bøye seg for den.  

 Hva gjorde Herren da Farao nektet å la israelittene fare?  

He sendte plager over Egypt.  

 Fikk israelittene oppleve de samme plager som egypterne?  

Nei. Selv om israelittene bodde i nærheten av egypterne, ble de ikke rammet av plagene.  

 Les 2 Mosebok 8:23.  

 Gud gjorde forskjell på israelittene og egypterne, og Gud gjør også forskjell på sine barn og de som 
ikke tror.  

Gud var imot egypterne og straffet dem for deres opprør. På samme måte er Han imot dem som ikke 
vil vende seg til Ham og tro evangeliet. Han vil straffe dem som stadig er i opposisjon til Ham – den 
sanne og levende Gud, universets Skaper.  

 Vil Gud behandle dem som er blitt forlikt med Ham ved troen på Jesus Kristus på samme måte 
som Han behandler dem som nekter å omvende seg og tro?  

Aldri!  

Vi har allerede lært at Gud forløste sitt folk fra straffen som Han sendte over de ugudelige.  

 Da Gud ødela jorden med en vannflom, hva gjorde Han for å redde sitt folk?  

Han plasserte Noah og familien hans trygt inne i arken og stengte døren.  

 Da Gud ødela Sodoma, hva gjorde Han for å redde ut sitt folk?  

Han førte Lot ut av byen og tok ham til et trygt sted.  
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På samme måte var det da Gud sendte plagene over Egypt, Han tillot ikke at Hans folk skulle lide 
sammen med egypterne.  

 En dag skal Gud igjen sende sin dom over denne verden.  

 Hva tror du kommer til å skje med Guds barn når dette skjer?  

Gud vil beskytte og bevare sitt folk, akkurat som Han alltid har gjort.  

Vi kommer til å være i trygghet når Gud skal straffe den ugudelige verden.  

 Les 1 Tessalonikerne 5:1-11, og deretter Les Åpenbaringen 3:10.  

6. Konklusjon  

 Sannhetene i denne leksjonen gjelder oss.  

Tenk på hvordan Gud arbeidet bak kulissene i Josef sitt liv.  

 Les 1 Mosebok 50:19-20 om igjen.  

Gud styrte alt som skjedde med israelsfolket slik at de virkelig ønsket å forlate Egypt, og Han ledet 
Moses slik at han kunne bli en stor leder.  

 Hvordan har denne sannheten om at Gud virker bak kulissene betydning for oss i dag?  

På samme måte som Gud ledet alt som skjedde med nasjonen Israel og Moses, er Gud alltid bak kulissene og 

leder det som skjer i våre liv. Vi forstår kanskje ikke Guds hensikt nå, men vi vet ut ifra Hans løfter i Bibelen at 

Han er aktivt engasjert i alt vi møter i våre liv.  

 Vi så også at Jesus er den store “Jeg er.”  

 Er det noen av Jesus sine “Jeg er” utsagn som taler til deg på en spesiell måte? Hvorfor?  

Lærer: Gi deltakerne tid til å dele sine tanker.  

 Vi så også hvordan Gud behandlet israelittene og egypterne forskjellig.  

 Hvordan har dette betydning for oss?  

Gud behandler de troende og de ugudelige forskjellig. Vi som er kommet til tro er trygge på at vi aldri skal lide 

noen straff sammen med den ugudelige verden.  

Lærer: Avslutt med bønn og tilbedelse. 


