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Leksjon Guds utfrielse av israelittene pekte 
framover til Kristus vår Forløser. 8 

 

Oversikt  

1. Innledning  

2. Gud utfridde israelittene fra slaveriet i Egypt. (2 Mosebok 11:4-7; 12:3, 6-7, 46; Matteus 16:21; 
Johannes 3:18; 8:29; 19:31-36) 

3. Gud utfridde israelittene ved Rødehavet. (2 Mosebok 14:13-14; Efeserbrevet 2:4-5) 

4. Israelittene sang takkesanger til Gud. (2 Mosebok 15:1-18) 

5. Gud gav israelittene mat fra Himmelen. (2 Mosebok 16:1-3, 11-16; Johannes 6:32-35) 

6. Gud gav israelittene vann fra klippen. (2 Mosebok 17:3-6) 

7. Gud gav Loven til israelittene. (2 Mosebok 19:3-6; Efeserbrevet 1:3) 

8. Konklusjon 

 

Tips 

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

1. Innledning 

 Først skal vi repetere. 

Lærer: Repetisjonsspørsmål. Svarene er gitt i kursiv etter hvert spørsmål. 

 Når Josef så tilbake på livet sitt, hva tenkte han om vanskelighetene han hadde opplevd? 

At alt som hadde skjedd, var for å redde hans eget liv og familien hans. 

 Hvilke likheter er det mellom Josef sitt liv og Jesus sitt liv? 

• Josef var elsket av sin far. Jesus var Guds elskede Sønn. 

• Josef ble avvist av brødrene sine. Jesus ble avvist av sitt folk - jødene. 

• Josef ble solgt som slave. Jesus ble solgt til fiendene sine av Judas for 30 sølvpenger. 

• Farao utpekte Josef til en høy stilling. Gud reiste Jesus opp fra de døde og gav Ham stillingen som Herre over 

Himmel og jord. 

• Selv om brødrene hatet og forkastet Josef, godtok egypterne ham som sin leder og så på ham som sin frelser fra 

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

• Josefs brødre måtte bøye seg for Josef til slutt og godkjenne hans posisjon. Engang i framtiden skal jødene innse 

at Han de korsfestet var Frelseren. De skal omvende seg og tro på Ham. 

 Hva var Guds hensikt med å la nasjonen Israel bli brukt som slaver i Egypt? 

Det var for at folket skulle bli villige til å forlate Egypt og dra tilbake til Kanaan. 
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 Hva er felles i livet til Moses og livet til Jesus? 

• Herren beskyttet Moses fra å dø som baby, og Han beskyttet barnet Jesus fra Herodes sin ordre om å drepe 

Ham. 

• Folket forkastet Moses da han først prøvde å hjelpe dem, og jødene forkastet Herren Jesus. De ville ikke godta at 

Han var den Gud hadde utpekt til å være deres Forløser. 

• Gud sendte Moses tilbake til Egypt for å utfri dem fra slaveriet. Herren Jesus skal komme tilbake til denne verden 

som den mektige Forløseren for alle som tror på Ham. 

 Hva var Guds hensikt med at Moses måtte leve og bo i Midians ørken i 40 år? 

Det var for å utdanne ham som leder for Israel og for å forberede ham på å føre dem gjennom ørkenen. 

 Ofte glemmer vi at Gud er aktivt engasjert i enhver situasjon vi møter i livet. Hvordan kan vi 
være sikre på at Han er virksom i våre liv? 

Løftene i Hans Ord. 

 Gud beskyttet israelittene fra plagene i Egypt. Hvorfor vil Han beskytte oss fra dommen som 
kommer over de ugudelige? 

Fordi Han er nådig. 

2. Gud utfridde israelittene fra slaveriet i Egypt. 

 Gud sendte den siste plagen over egypterne. 

Lærer: Still spørsmålene til deltakerne og gi dem tid til å tenke og svare. Gi dem deretter 
svarene som står i kursiv. 

 Hva var den siste plagen? 

Den førstefødte i alle egyptiske familier og den førstefødte av alle husdyr døde. 

 Gud sørget for en vei til frelse for de førstefødte hos israelsfolket.  

Lærer: Be en av deltakerne lese skrifthenvisningen. 

 Les 2 Mosebok 11:4-7, og deretter Les 2 Mosebok 12:3. 

 Kristus er vårt påskelam. 

Vers for læreren: 1 Korinterne 5:7 

Det Nye Testamentet forteller oss at Kristus er vårt påskelam som ble ofret for oss. 

I gammeltestamentlig tid viste Gud et “bilde” av Herren Jesus, som seinere skulle være beviset på at 
Han var den Gud hadde lovt å sende. Av alle disse forbildene som Gud gav, er påskelammet det 
klareste. Dette forklarer også hvorfor Gud fastsatte korsfestelsen til påskehøytiden i Israel.  

Vers for læreren: Johannes 19:14 

Når bestemte hendelser skjedde i løpet av gammeltestamentlig tid, var det ikke alltid så tydelig at 
dette pekte framover til Kristus. Forbildene ble tydelige for dem som skrev ned det Nye 
Testamentet, for da kunne de tolke det Gamle Testamentet i lys av Jesu liv.  
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 Påskelammet var et bilde på Herren Jesus og Hans blod som ble gitt for vår frelse.  

Lærer: Vis Illustrasjon 55. 

 
 

Lærer: Nedenfor er en liste over nøkkelpunkt om påskelammet. Si til deltakerne at du vil vise 
fakta om offerdyret og at de skal si hva som er tilsvarende med Jesus Kristus, Guds lam. Det 
som er markert med en ring foran, er det du skal si. Svaret er gitt i kursiv.  

Vis Illustrasjon 56 mens du går gjennom disse punktene. Pek på punktene, en linje om gangen. 
Bruker du plakaten og ikke PowerPoint, må du passe på så de ikke ser svarene før de har fått 
tenkt og svart. 

Illustrasjon 56 

 
 

o Dyret måtte være uten feil eller mangler. 

Herren Jesus var uten synd.  

o Gud fastsatte kjønn og alder på dyret.  

Jesus Kristus var født som sønn av Maria og var i sin beste alder da Han ble ofret.  

Jesus var kvalifisert til å være det fullkomne offer hele sitt liv, men Gud hadde bestemt når Han skulle 
dø.  

Jesus visste at tiden da Han skulle ofres var bestemt før Han var født. Flere ganger sa Han: “Min time 
er ennå ikke kommet.” Jesus mente at tiden da Han skulle gi sitt liv som betaling for synd, ikke var 
kommet enda. Like før korsfestelsen sa Han at nå var timen kommet. Han visste når tiden var der. 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-4
http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-1
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Vers for læreren: Johannes 2:4; Johannes 13:1; Lukas 3:23; Galaterne 4:4 

o Israelittene skulle observere offerdyret i fire dager for å se om det var uten feil. 

Jesus Kristus levde i fullkommen lydighet mot sin Far.  

 Les Johannes 8:29.  

Gud observerte ikke Herren Jesus for å se om Han hadde mangler og ikke kunne være et 
fullkomment offer. Det var heller slik at Gud observerte Jesus med glede og tilfredshet fordi Jesus 
elsket sin Far og levde sitt liv i fullkommen lydighet.  

o Lammet måtte bli slaktet og blodet utrent, hvis den førstefødte skulle bli frelst.  

 Les 2 Mosebok 12:6.  

Herren Jesus måtte dø og gi sitt blod for oss for å frelse oss fra den evige død.  

 Les Matteus 16:21.  

Vers for læreren: Johannes 12:23-24; Hebreerne 9:12, 22 

o Blodet av offerdyret skulle strykes på dørstolpene og på dørtreet over døren på husene til 
israelittene.  

 Les 2 Mosebok 12:7.  

Bare de som tror på Jesus Kristus blir frelst.  

 Les Johannes 3:18.  

o Israelittene skulle ikke bryte noe bein på lammet.  

 Les 2 Mosebok 12:46. 

Ingen bein ble brutt på Herren Jesus da Han ble korsfestet for våre synder.  

Sent på ettermiddagen den dagen Jesus døde på korset, kom soldatene for å ta ned kroppene til de 
to røverne og Jesus. Johannes skrev hva som skjedde.  

 Les Johannes 19:31-36.  

 Da Gud drepte de førstefødte hos egypterne gikk Han forbi israelittene. 

Han drepte ikke noen som hadde blod på dørstolpene. 

 Hva tilsvarer dette for oss som tror? 

Gud skal ikke straffe oss for våre synder fordi vi har satt vår lit til Jesus Kristus som gav sitt blod for oss.  
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3. Gud utfridde israelittene ved Rødehavet. 

 Ikke lenge etter at israelittene hadde flyktet fra Egypt var de fanget i en håpløs situasjon.  

 Hva var den håpløse situasjonen?  

De var som fanget ved Rødehavet. Foran dem var havet, rundt dem var fjell og ørken og bak dem var Farao og 

hans hær.  

Lærer: Vis på Kart 1, “Rødehavet.” 

 Herren kom inn med sin frelse for israelittene.  

 Les 2 Mosebok 14:13-14. 

 Hva var det Herren ba dem gjøre?  

Han ba dem stå stille og se Hans frelse. 

 Israelittene var innhentet av Farao og hans hær og havet lå framom dem. Det var umulig for 
dem å komme seg unna, med det var noen som hadde gått foran israelsfolket. Hvem var det 
som var der hos dem, klar til å redde dem når egypterne kom?  

Herren.  

 Hvordan hadde Gud vist israelittene at Han alltid var med dem?  

Han plasserte en sky foran dem om dagen og en ildstøtte om natten.  

Vers for læreren: 2 Mosebok 13:21 

 På samme måte som Herren gikk foran israelittene, går Han også foran oss. 

Herren er i alle våre “i morgen.” Det er ikke noe vi møter som vil overraske Ham. Israelittene hadde 
ingen anelse om den skremmende og tilsynelatende håpløse situasjonen de ville møte ved 
Rødehavet. Men Gud visste det, og Han visste nøyaktig hvordan de kom til å føle og reagere i denne 
situasjonen. Han hadde allerede planlagt hvordan Han skulle utfri dem. 

Vår framtid er skjult for oss, men Herren er der før oss, og Han kjenner alle detaljer. Møter vi triste 
eller alvorlige situasjoner har Han allerede planlagt hvordan Han vil støtte oss så vi ikke blir 
overveldet av frykt og sorg.  

Vers for læreren: Johannes 10:4; Hebreerne 13:5-6 

 
 Herren kom inn og reddet israelittene.  

Ved sin store makt gjorde Herren det slik at vannet delte seg, og det ble en vei gjennom havet for 
israelittene.  
 
 

Lærer: Vis Illustrasjon 57. 
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 Slik Herren reddet dem vil Han også redde oss.  

 Les Efeserbrevet 2:4-5.  

4. Israelittene sang takkesang til Gud. 

 Da israelittene ble klar over hvor store ting Herren hadde gjort for dem ved Rødehavet sang de 
takkesanger til Herrens ære. 

Israelittenes vakre takkesang til Gud for Hans kjærlighet og kraft er nedskrevet i 2 Mosebok.  

 Når vi leser denne sangen ser vi at vi også har stor grunn til å synge takkesang til Herren. 

Det Gud gjorde for sitt folk i gamle dager minner oss om Hans store kjærlighet, nåde og kraft som er 
demonstrert i vår frelse. Ved Kristus har Han forløst oss fra syndens kraft, Satan, vår gamle livsstil og 
fra Guds vrede.  

 Les 2 Mosebok 15:1-18.  

Lærer: Her kan det passe å ta en pause fra undervisningen og ta litt tid til takk og tilbedelse. 

5. Gud gav israelittene mat fra Himmelen. 

 Israelittene møtte snart en ny situasjon som virket umulig. 

 Hva var problemet de møtte like etter at de hadde begynt på sin vandring gjennom ørkenen? 

De manglet mat.  

 Les 2 Mosebok 16:1-3. 

 Hva skulle israelittene ha gjort?  

De skulle ha husket alt Gud hadde gjort for dem og stolt på at Han ville sørge for dem. 

 Herren er trofast, derfor lot Han ikke israelittene sulte.  

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-2
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 Les 2 Mosebok 16:11-16. 

Lærer: Vis Illustrasjon 58. 

 
 

 Maten Gud gav dem er et bilde på Jesus. 

Da Herren Jesus var her på jorden, utfordret jødene Ham til å gjøre tegn og under for å bevise at Han 
var Forløseren og Guds Sønn. De sa at Moses hadde bevist at han var utvalgt av Gud til å forløse 
forfedrene deres. Det gjorde han ved å gi dem mat fra Himmelen i ørkenen. La oss lese svaret Jesus 
gav jødene. 

 Les Johannes 6:32-35. 

 Gud har sørget for åndelig mat for oss. 

Israelittene kunne ikke gjøre noe for å få tak i mat for å redde seg selv fra sultedøden. 

 På hvilken måte er vår situasjon lik deres? 

Vi kunne ikke redde oss selv fra å bli evig skilt fra Gud.  

Gud gav manna i ørkenen så israelittene ikke skulle dø fysisk.  

 Hva har Gud gitt oss? 

Han har gitt oss Det levende brød, Herren Jesus, så vi ikke skal dø åndelig.  

Vi har kommet til tro på Herren Jesus, Det levende brød. Ved Han har vi fått evig liv.  

6. Gud gav israelittene vann fra klippen. 

 Israelittene møtte enda en umulig situasjon.  

 Hva var problemet denne gangen?  

De hadde ikke vann. 

 Gud er trofast og igjen sørget Han for israelittene.  

 Les 2 Mosebok 17:3-6. 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-3
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Lærer: Vis Illustrasjon 59. 

 
 

 Jesus er klippen som vi får åndelig vann fra. 

Vers for læreren: 1 Korinterne 10:4 

Israelsfolket måtte ha vann for at de ikke skulle dø av tørst. 

 Hva var det åndelige vann vi måtte ha for at vi ikke skulle dø åndelig? 

Vi måtte ha vann fra Gud som kunne gi oss evig liv.  

Det var derfor Gud sendte Herren Jesus til verden. Han er klippen som vi får levende vann fra, det 
som gir evig liv. 

Vers for læreren: Johannes 4:10-14 

 Moses slo på klippen. Hva skjedde med Jesus på korset som ligner på dette? 

Jesus ble slått, eller straffet, av Gud da Han tok vår plass på korset.  

Vi hadde syndet og brutt Guds Lov. Derfor skulle vi ha blitt straffet av Gud. Men Herren Jesus tok vår 
plass og led straffen vi fortjente. Han ble slått i stedet for oss, og fra Han får vi motta det levende 
vann som gir evig liv. 

Vers for læreren: Jesaja 53:4-5 

7. Gud gav Loven til israelittene. 

Lærer: Vis på Kart 1, “Sinaifjellet.” 

 Herren førte israelittene til Sinaifjellet der Han gav dem sin Lov. 

 Hva lovte Gud dersom israelittene holdt Hans bud? 

Han lovte at Han skulle være med dem, hjelpe dem og bevare dem.  

 Les 2 Mosebok 19:3-6. 

 Troende er ikke under Loven på samme måte som israelittene var.  

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-6
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 Blir vi velsignet i Jesus Kristus bare når vi holder Guds lov?  

Nei. Velsignelsene er ikke avhengig av vår lydighet. 

 Guds velsignelser er kun avhengig av Jesu Kristi rettferdighet. 

Når vi kom til tro kledde Gud oss i Kristi rettferdighet og velsignet oss med all åndelig velsignelse i 
Ham.  

 Les Efeserbrevet 1:3. 

Troende blir ikke akseptert av Gud på grunn av sin egen rettferdighet, men på grunn av Jesu Kristi 
rettferdighet. Gud vil alltid akseptere sine barn på dette grunnlaget.  

 Når vi er født på ny inn i Guds familie vil Han aldri forkaste oss. 

Lærer: Vis med en illustrasjon at foreldre ikke forkaster sine barn dersom de er ulydige. For 
eksempel: 

 

Når barna dine er ulydige mot deg, sier du da at de skal forsvinne og aldri komme hjem igjen? 
Hvorfor ikke? 

Selv om vi kan bli skuffet over dem er vi altfor glad i dem til å forkaste dem. 

Vår himmelske Far vil at vi skal være lydige mot Ham, og Han overser aldri vår synd. Men Han 
kommer aldri til å trekke tilbake sin nåde og miskunn som Han gav oss i Herren Jesus Kristus. 

  Ilden på Sinaifjellet var en demonstrasjon av Guds vrede over synden.  

Lærer: Vis Illustrasjon 60. 

 
 
Gud hater synd like mye i dag som Han gjorde på Moses sin tid. Vi hadde blitt utslettet av Guds 
vrede dersom ikke Herren Jesus hadde handlet i lydighet mot sin Far og tatt straffen for vår synd. 
Han døde i stedet for oss og fikk kjenne Guds vredes ild på grunn av vår synd. Gud krever ikke at vi 
skal betale for våre synder, for Han utøste all sin vrede over vår synd på Jesus Kristus. 

Lærer: Vis med en illustrasjon at Guds vrede ikke kan bli utøst over Kristus og så over oss igjen 
etterpå. 

 Hva kunne du ha gjort for å redde deg selv fra en brann som omringet deg på alle sider? 

 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-7
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Lærer: La deltakerne dele sine tanker, gå videre og forklar dette: 

 

Du kunne lage en brann nær deg. Når den hadde brent opp alt innen et område, kunne du 
plassere deg i midten av det utbrente området. Brannen ville ikke fortsette å brenne der den 
allerede hadde brent alt. 

  Vi er nå plassert der Guds vredes ild allerede har brent. 

Vi skal aldri oppleve den Guds vrede som vi fortjener for våre synder. Det er fordi den allerede har 
blitt utøst over Jesus, vår Stedfortreder. 

Vi er plassert i Kristus og er fullstendig trygge for noen framtidig straff. Herren Jesus led all Guds 
vrede som vi fortjente. 

Lærer: Vis Illustrasjon 61. 

 

8. Konklusjon 

 Vi har i dag sett på at når Gud fridde israelittene ut fra forskjellige situasjoner var det forbilder som 
pekte framover til Kristus – vår Forløser. 

Vi kan forstå disse bildene på Kristus når vi ser dem i lys av det Nye Testamentet.  Det er flott å se at 
Gud la ned i Bibelen alle disse detaljene som pekte framover på Jesus Kristus. 

Lærer: Vis Illustrasjon 62. 

 
 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-5
http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-8
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 Er det et av bildene på Jesus i denne leksjonen som har talt spesielt til deg? Hvorfor? 
 

Lærer: Etter at deltakerne har delt sine tanker kan dere avslutte møtet med bønn og takk til 
Kristus, vår Forløser. 

 


