22. Gud utfridde israelittene ved Det
Røde Hav, og gav dem mat og vann i
ødemarken.
Oversikt
1.

Innledning

2.

Gud hadde spesielle hensikter med å utfri israelittene fra slaveriet i Egypt.

3.

Gud ledet israelittene ved en skystøtte. (2. Mos 12:37, 13:17-18, 21-22)

4.

Gud førte israelittene til Rødehavet. (2. Mos 14:1-2, 5-7, 10-14)

5.

Gud utfridde israelittene ved Rødehavet. (2. Mos 14:15-16, 19-31; Salme 147:15-18; Hebr
10:31)

6.

Gud sørget for mat til israelittene. (2. Mos 16:1-3, 11-16, 35)

7.

Gud sørget for vann til israelittene. (2. Mos 17:1-6; Salme 105:41)

8.

Konklusjon

Perspektiv
I denne leksjonen vil vi understreke at ”Frelsen hører Herren til” (Jonas 2:10). Hovedsaken i
undervisningen fra det Gamle Testamentet er å vise at mennesket er hjelpeløst og at Gud alene er
Frelseren.
Lærer: Undervis alt unntatt det som er i de grå boksene.

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvordan reagerte Farao da Moses fortalte ham at Gud ville at han skulle la israelittene
dra fra Egypt?
Han svarte at han ikke kjente Herren, så han ville ikke la dem gå.

Var dette svaret en overraskelse for Gud eller Moses?
Nei, Gud visste, og hadde fortalt Moses nøyaktig hva Farao ville si.

Hver av de ni plagene var angrep på egypternes guder. Hva viste Gud gjennom dette?
At Han hadde fullstendig makt over gudene deres.

Hva måtte israelittene gjøre for å redde sine førstefødte under den tiende plagen?
De måtte slakte et lyteløst lam i stedet for den førstefødte.

Hva skulle de gjøre med blodet av lammet?
Stryke det på dørstolpene og på det øverste dørtreet.
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Hvilket løfte gav Gud til dem som hadde blod på dørkarmene?
Han ville spare livet til den førstefødte.



Vi vil nå se på denne leksjonen.
Gud er barmhjertig.
Han hadde utfridd israelittene på en mirakuløs måte fra slaveriet i Egypt. De hadde ikke
fortjent det, og de kunne ikke utfri seg selv. Det må ha vært en stor glede og lettelse blant
folket da de dro ut fra slavekåret de hadde levd under.
Men det var ikke lenge før de møtte en ny skremmende vanskelighet. I denne leksjonen skal
vi se hvordan de reagerte på nye kriser. Og vi skal se hvordan Gud tålmodig reddet dem
igjen, selv om Hans rettferdige karakter krevde at de måtte straffes.

2.


Gud hadde spesielle hensikter med å utfri israelittene fra slaveriet i Egypt.
Gud utfridde israelittene fra slaveriet for å demonstrere sin makt.
Hvem viste Gud sin store makt for?
For både egypterne og israelittene.



Gud holdt sitt løfte til Abraham, Isak og Jakob da Han utfridde sitt folk fra slaveriet.
Hvilket løfte hadde Gud gitt til Abraham, Isak og Jakob?
At etterkommerne deres skulle arve landet.

Gud førte nå israelittene tilbake til landet Han hadde lovt dem – landet hvor forfedrene deres
hadde bodd før de dro ned til Egypt.


Gud bevarte israelsfolket slik at Forløseren kunne komme.
Hvorfor skulle Forløseren bli født som israelitt?
For å oppfylle løftet til Abraham, om at alle jordens slekter skulle velsignes gjennom en av hans
etterkommere.



Herren bevarte israelittene også fordi Han ville gi sitt Ord til dem.
Alle de gammeltestamentlige skrifter var åpenbart av Gud til menn som var israelitter. Moses
var den som skrev ned de fem første bøkene i Bibelen. Gud ledet også andre menn, Israels
profeter, til å skrive med resten av det Gamle Testamentet.
Gud overgav Sannheten til Israel, og de skulle undervise den videre til hele verden.
Vers for læreren: Jes 43:9-12; Rom 3:1.2

3.


Gud ledet israelittene ved en skystøtte.
Gud ledet ikke israelsfolket den korteste veien til Kanaan.

Les 2. Mos 13:17-18.
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Gud førte dem ut i ødemarken. Dette er spesielt i lys av et arkeologisk funn – ruinene av en
rekke med egyptiske festninger som voktet kystveien som gikk gjennom landet hvor filistrene
bodde. Gud ledet Israel inn i ødemarken, en rute som ville ha gått utenom disse
garnisonene.1


Det var flere millioner israelitter på den tiden.
Da israelittene dro ned til Egypt, var de rundt 70 personer. 2. Mos 12:37 forteller at det var
omtrent 600.000 menn som dro ut fra Egypt. I tillegg var det kvinner og mange barn, så til
sammen ville de nok ha vært omtrent to og en halv millioner mennesker.
Israelittene besto av 12 stammer, alle Jakobs etterkommere. De ble kalt Israel.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Utgangen.”



Gud ledet israelittene ved en skystøtte.

Les 2. Mos 13:21-22.
Gud lot denne skystøtten bevege seg foran dem gjennom hele reisen. De ville ikke ha funnet
veien uten den. De hadde nok gått seg vill om ikke Herren hadde vist dem veien.

4.

Gud førte israelittene til Rødehavet.
Les 2. Mos 14:1-2.



Gud ledet dem til havet, og de slo leir.
Lærer: Vis på Kart 1, ”Rødehavet.”
Selv om vi ikke vet akkurat hvor Gud førte dem, så vet vi at det Bibelen forteller er sant og at
vannet var så dypt at Gud måtte gjøre et mirakel for å utfri sitt folk.
Han førte israelittene til dette stedet fordi Han ville vise dem og egypterne at Han er den
allmektige, suverene Gud.



Farao bestemte seg for å ta israelittene til fange.

Les 2. Mos 14:5-7.
Hvem ledet Farao til å prøve å innhente israelittene igjen?
Satan.

Farao hadde bestemt seg for at han ikke ville la israelittene fare. Han vil innhente dem og ta
dem til fange igjen.
Hvordan tror du israelittene følte seg da de så seg tilbake og så at egypterne kom etter dem?
Lærer: La deltakerne svare.
1

Denne informasjonen er basert på en artikkel av en israelsk arkeolog, National Geographic Magazine,
Desember, 1982, sidene 738 – 768.
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Israelittene var redde og la skylden på Moses.

Les 2. Mos 14:10-12.
Selv om israelittene hadde sett mange store mirakler som Herren hadde gjort i Egypt, glemte
de å stole på at Han kunne redde dem fra Farao og hans hær.
Folk i dag er akkurat som israelsfolket.
Lærer: Det følgende spørsmål er for å hjelpe deltakerne med å anvende sannheten. De
behøver ikke å svare høyt.
Er vi villige til å tro Guds Ord og stole på Ham, selv om andre tviler på om Bibelen er
pålitelig?


Moses stolte på Herren og sa til israelittene at de måtte tro på Gud.
Selv om israelittene syndet da de ikke stolte på Herren, var Han barmhjertig og ville utfri
dem.

Les 2. Mos 14:13-14.


Det fantes ingen måte de kunne redde seg selv på.
De var i ei felle med havet foran seg og fienden bak.



Bare Gud kunne frelse dem.
Husker du hendelser fra det vi tidligere har lært, som viser at Gud er den eneste som kan
sørge for en vei til frelse?
Bare Gud kunne sørge for en vei slik at Adam og Eva kunne bli akseptert av Ham etter at de hadde syndet.
Bare Gud kunne vise Abel en vei til å bli mottatt av Ham.
Bare Gud kunne redde Noah og familien hans fra vannflommen.
Bare Gud kunne frelse Isak fra å bli ofret på alteret.
Bare Gud kunne vise vei for israelittene så de kunne redde sine førstefødte i Egypt.

I den situasjonen israelittene var i ved Rødehavet, var det også bare Gud som kunne fri dem
fra egypterne.


Bare Gud kan frelse syndere.
Ikke et eneste menneske kan flykte unna Guds vrede. Vi kan ikke forsone oss med Gud ved
egen hjelp. Bare Gud kan frelse oss fra evig fortapelse.
Hvorfor tror du det er så vanskelig for oss å lære at vi ikke kan gjøre noe for å frelse oss
selv?
Fordi vi er så stolte og vil så gjerne klare oss selv.

5.


Gud utfridde israelittene ved Rødehavet.
Gud åpnet havet.
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Les 2. Mos 14:15-16.


Gud hadde fullstendig kontroll over havet fordi Han hadde skapt det.
I begynnelsen var jorden dekket av vann. Hva gjorde Gud for at det tørre land skulle
komme til syne?
Han fikk vannet til trekke seg tilbake.

Hvordan kunne Gud dele havet så israelittene kunne gå over på tørr grunn?
Gud har ikke forandret seg. Han hadde fortsatt full kontroll over vannet.

Les Salme 147:15-18.


Herren visste at de stolte egypterne ville komme etter uti havet.
Igjen demonstrerte Herren sin makt og ødela Faraos hær i havet.



Gud førte israelittene gjennom havet.

Les 2. Mos 14:19-22.


Gud sviktet ikke sitt folk.
Han lovte å føre dem trygt ut av Egypt og inn i landet Han hadde lovt Abraham. Herren ledet
dem etter veien Han hadde laget for dem gjennom havet.



Herren flyttet skystøtten, som var foran israelittene, og plasserte den mellom dem og
egypterne.

Les 2. Mos 14:20 en gang til.
Skystøtten gav lys til israelittene og mørke til egypterne.
Det var umulig for egypterne å se hva som var foran dem, men likevel fortsatte de etter
israelittene uti havet.

Les 2. Mos 14:23-25.


Gud druknet Faraos hær i havet.

Les 2. Mos 14:26-29.
At Gud ødela Faraos hær, må bli sett i lys av at Farao kjempet imot Gud. Han nektet å bøye
seg for Herren, selv om han hadde sett Hans makt gjennom plagene over Egypt.
Gud gav Farao mange anledninger til å bøye seg for Ham, men Farao ville ikke. Tiden var
kommet da det ikke var flere anledninger for ham.
Faraos historie skulle være en advarsel for alle.
Hva kan vi lære av den?
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At Guds vrede er over dem som ikke vil bøye seg for Ham.

Ingen kan stå opp imot den allmektige Gud og vinne. Det er helt umulig. Gud er den høyeste
og det er ingen som er Hans like. Alle som står imot Ham vil bli skilt fra Ham i all evighet.

Les Hebr 10:31.


Herren ødela Faraos hær, men Han frelste alle israelittene.

Les 2. Mos 14:30-31.
Da israelittene så de store ting Gud hadde gjort, undret de seg storlig over Hans makt og
stolte på Ham.


Gud sier at vi skal tro Hans Ord og stole på Ham uten forbehold.
Israelittene trodde på Gud etter at de hadde sett Hans store makt. Det er mange mennesker
som sier at de vil tro på Gud dersom de ser Gud gjøre noe helt spesielt. Men Gud har ikke
lovt å gjøre store mirakler for at folk skal tro på Ham.
Bibelen er Guds røst til verden, og Han har ikke noe mer å si til dem som ikke bryr seg om
Hans Ord.
Vers for læreren: Luk 16:27-31; Åp 21:8

6.


Gud sørget for mat til israelittene.
Israelittene klaget fordi de ikke hadde mat.

Les 2. Mos 16:1-3.


Israelittene var i ødemarken.
Gud ledet dem til tørre områder i ødemarken. Der fantes det ikke mat til denne store
folkemengden.
Hele folket ville ha dødd der i ødemarken uten mat. De kunne ikke ordne med mat selv, og
Moses kunne heller ikke ordne med mat for dem.
Hvem kunne ordne med mat for dem?
Gud.

Hvordan kunne Gud skaffe mat til så mange?
Ingenting er umulig for Gud.



Israelittene skulle ha stolt på at Gud ville skaffe mat til dem.
Selv om de nettopp hadde sett hva Gud hadde gjort, hadde de likevel ikke lært å stole på
Ham i alle situasjoner.
Hvem la de skylden på for problemene de var i?
Moses og Aron.
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Gud sørget for mat til dem.

Les 2. Mos 16:11-12.
Israelitten fortjente ikke at Gud skaffet dem mat, men Gud lovte å gi dem mat fordi Han er
nådig og barmhjertig.

Les 2. Mos 16:13-16.


Gud utfrir dem som ikke har noen mulighet til å redde seg selv.
Israelittene hadde ingen mulighet til å skaffe mat, men Gud er barmhjertig mot den
hjelpeløse.
Ingen av dem vi har lest om i Bibelen fra Adam og Eva til israelittene i ødemarken, fortjente
det Gud gjorde for dem. Gud gjorde det fordi Han er barmhjertig.



Herren sørget for alt israelittene trengte.

Les 2. Mos 16:35.
Han sørget for manna for israelittene hele tiden mens de var i ødemarken. Han sviktet dem
aldri.

7.


Gud sørget for vann til Israelittene.
Israelittene klaget igjen.
Israelittene var takknemlige for maten Gud gav dem, men snart glemte de Hans store makt.
Vers for læreren: Salme 106:7, 13-14
Denne gangen klaget israelittene fordi de ikke hadde vann.

Les 2. Mos 17:1-4.
De måtte selvfølgelig ha vann for å leve. Så igjen var det nødvendig med et mirakel.
Etter alt de hadde opplevd skulle de ha bakgrunn for å stole på Herren for alle sine behov.
Men gjorde de det?


Gud sørget for vann til dem.
De hadde ikke gjort seg fortjent til å få vann, men Gud ville ikke la dem tørste.
Hva sier dette om Gud?
Han er kjærlighet, barmhjertig og nådig.

Les 2. Mos 17:5-6.


Moses gjorde akkurat som Gud sa.
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Hver gang israelittene var i en umulig situasjon, fortalte Gud dem hva de skulle gjøre.


Det samme er sant i dag – Gud har ikke forandret seg.
Gud har ikke overlatt til oss å finne en måte å redde oss selv fra fortapelsen på. De som
vender seg om fra å stole på seg selv, og vender seg til Gud, blir reddet.

Les 2. Mos 17:6 om igjen.


Moses gjorde som Gud sa og slo på fjellet.
Straks strømmet vannet ut, og det var nok til hele den store folkemengden og buskapen
deres.

Les Salme 105:41.


Gud gav israelittene mat og vann, enda de ikke fortjente det.
Gud spurte dem ikke om å få noe tilbake. Israelittene jobbet ikke for maten og vannet de
fikk, og de måtte ikke betale for det.

8.

Konklusjon
Ingen fortjener Guds kjærlighet og omsorg.
Ingen kan gjøre seg fortjent til Guds godhet. Guds miskunn til syndere er en gave.
Lærer: Vis Illustrasjon 13.

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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