LEKSJON 22
- Gud sender plager over
Egypt; Gud går forbi Israel -

DETTE ER FOR LÆREREN

Notater

Les først bibelhenvisningene. Der vil du finne 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.
Temaer:
- Guds suverenitet, allmakt og allvitenhet - Han brukte Faraos motstand til
å vise at Han var suveren og i stand til å befri Israel.
- Guds trofasthet - Han bevarte Israel og slektslinjen til Frelseren.
- Menneskets udugelighet til å frelse seg selv - israelittene kunne ikke frelse
seg selv; Gud måtte gjøre i stand en frelsesvei for dem.
- Påsken - et bilde på Jesus Kristus - Du må passe på å få med detaljene når
du underviser denne leksjonen om den første påsken. Da kan du henvise til
det senere når du skal forkynne Evangeliet.
Bibelhenvisninger: 2. Mos. 5,1-2; 6,1-8; 7,4-5; 11,1 og 4-7; 12,1-7 og 12-14
og 22 og 28-36 og 46

MINNEVERS: Nahum 1, 7
MÅL:
• Å vise Guds suverenitet, trofasthet og allmakt.
• Å vise at straffen for synd er død.
• Å vise at Gud sørger for en frelsesvei for dem som tror på Ham.
• Å presentere Påsken på en slik måte at en senere kan henvise til den som et
bilde på Kristus.
DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se Guds suverenitet.
• Å se hvor alvorlig synd er.
• Å se at Gud holder sine løfter og tar seg av dem som tror på Ham.
• Å se at de ikke kan frelse seg selv fra Guds dom og straff.
PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Dette er en utrolig historie. I vår tid er det mange teologer som unngår å nevne
blodet i forkynnelsen. Gud unnlot det ikke, nei, i denne beretningen forteller
Han oss at bare de som var under beskyttelse av blodet fra påskelammet
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ville slippe å miste sitt førstefødte barn.
Blodet skulle ikke bare rennes ut; det skulle også strykes på dørstolpene over og
ved siden av døråpningen på alle hus.
Vi som kjenner til historien om Guds Lam, ser klart forbildet i denne beretningen
fra 2. Mosebok. Vi er jo også frelst fra Guds vrede på grunn av at vi ved troen
er kommet under beskyttelse av Jesu Kristi blod, som ble utgytt for oss. Det er
dessverre mange som avviser denne enkle, men dyrebare sannheten. På samme
måte som Farao stolte på seg selv og sine falske guder, nekter mennesker å bøye
seg for Gud og tro på Ham.
Guds frelse er så enkel, og nettopp det er en snublesten for mennesket. Vi
lever i en tid der det er svært viktig å være «størst» og «bestemme selv.» Farao
oppdaget for sent at han ikke var den største, heller ikke kunne han bestemme
selv. Barna du underviser vil helt sikkert bli konfrontert med dette før eller
senere. Denne verdens gud lærer barn og voksne at de skal sette seg selv først
og ikke la Gud eller noen annen fortelle dem hva de skal gjøre.
Stol på at Gud vil åpne barnas øyne og hjerter så de kommer til tro på
sannheten.
BILDER
• Kronologisk bilde nr. 27, «Blodet blir strøket på dørstolpene»
• Kronologisk bilde nr. 28 «Farao og hans døde sønn»
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 11, »Israel»
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Et naturtro leketøylam
SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 22 og Samtale - 22 (bakerst i denne leksjonen). Ta med
blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne
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.
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Notater

SKAL UNDERVISES TIL BARNA
REPETER Leksjon 21 ved å gjennomgå “Repetisjon - 22”
Les Samtale - 22. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
A. Introduksjon
Israelittene ble holdt som slaver i Egypt av en mektig farao. Men Gud
arbeidet med å utfri dem fra fangenskapet!
B. Farao nektet å bøye seg for Guds befaling gitt ved Moses og Aron.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
LES 2. Mosebok 5,1-2.
Gud brukte Moses og Aron til å snakke til kongen i Egypt, men Farao nektet
å gjøre som Gud sa.
(Merk: Farao var tittelen som ble gitt til alle herskere i Egypt på den tiden.)
Farao kjente ikke den eneste sanne og levende Gud og Skaper av alle ting.
Egypterne tilba ikke Gud; de tilba de ting Gud hadde skapt.
- De tilba Nilen, den største elven i landet.
- De tilba også solen, månen og mange forskjellige slags dyr.
- De hadde veldig mange guder.
- De tilba også Farao, kongen sin, som gud.
De fleste av menneskene i verden hadde vendt seg bort fra den sanne
kunnskap om Gud.
Gud hadde kalt Abraham og gjort ham til stamfar for nasjonen Israel.
VIS PLAKATEN, «ISRAEL.»
-

Gud gjorde dette fordi Han ved Israel skulle bevare den sanne kunnskap
om Gud.
- Gud hadde planlagt at Han gjennom Israel skulle gjøre kjent sannheten
om seg selv til alle i hele verden.
- Sannheten om Gud er i Bibelen. Gud gav oss Bibelen gjennom Israel.
Gud ville fortelle sannheten om seg selv til kongen i Egypt, men Farao ville
ikke høre.
C. Herren brukte Faraos opprør til å vise Israel at Han var deres Gud.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Israelittene som bodde i Egypt på denne tiden, hadde ikke sett Herrens
storhet og makt.
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-

De hadde bare hørt om Herren og det Han hadde gjort for Abraham, Isak,
Jakob og Josef.
Nå ville Herren bruke denne onde Farao til å vise israelittene Guds makt
og visdom

LES 2. Mosebok 6,1-8.
D. Gud ville bruke Faraos opprør til å vise egypterne at Han alene er den
sanne og levende Gud.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Gud hadde også planlagt at Han ville vise egypterne at:
- Bare Han er den sanne og levende Gud som har makt over hele verden.
- Gudene egypterne dyrket kunne ikke beskytte dem mot den sanne Gud Israels Gud.
Tenk over:
Egypterne var svært intelligente og flinke mennesker. Noen var skrivere,
matematikere, medisinere, militære, regjeringsmedlemmer, arkitekter,
kunstnere, bygningsarbeidere osv. Men de var fullstendig blinde i sitt
syn på Gud. Selv om de holdt israelittene som slaver, var det egentlig
egypterne som var de virkelige slaver - de var slaver under Satan.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.
Farao var bestemt på å kjempe imot Gud.
Derfor planla Gud å bruke denne kongen til å vise sin store makt og
grusomme dom over alle som gjør opprør imot Ham.
E. Herren sendte ni plager over Egypt.
Tema: Gud er allmektig.
Da kongen i Egypt nektet å la israelittene dra, begynte Herren å vise sin store
makt.1
Vi tar ikke tid til å lese alle detaljene om plagene nå. Men om du vil ta tid til å
lese det igjennom selv, finner du det i 2. Mosebok 7,14-10,29.
- Først forandret Herren vannet i Nilen (og i alle elvene, bekkene og
dammene) til blod.
- Deretter sendte Han en plage av frosk, mygg og fluer.
- Så sendte Gud sykdom over egypternes hester, kyr, sauer, kameler og esler.
- Deretter fikk alle egypterne vonde byller.
- Etterpå kom det en fryktelig haglstorm, en plage av gresshopper og tre
dager med et tykt mørke over alt hvor egypterne bodde.
Vi vil bruke tiden til å gjennomgå hovedtemaet i denne leksjonen, så vi vil ikke lese avsnittet
om plagene. Understrek at dette er en sann historie, slik den er nedskrevet for oss i Bibelen.
1
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Farao og egypterne kunne ikke frelse seg selv fra disse forferdelige plagene
som Herren sendte over dem.
Merk:
Hver plage Gud sendte var rettet mot en av Egypts falske guder. Eks.:
froskeguden, solguden, stormguden. Gud viste egypterne at det er bare
en sann Gud.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Hvis Gud ikke hadde vært miskunnelig og god mot israelittene, ville de også
ha opplevd plagene.
Men Han bevarte israelittene så ingen av plagene kom over dem, enda de
bodde i nærheten, i samme landet.
- Herren beskyttet ikke israelittene fordi de var uten synd, eller fordi de
fortjente Hans omsorg.
- Han passet på dem på grunn av at Han er kjærlighet, - miskunnelig og
nådig.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg
aldri.
- En annen grunn til at Gud beskyttet Israel mot plagene, var at Gud ikke
hadde glemt sine løfter til Abraham, Isak og Jakob.
Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er den høyeste
autoritet.
- Gud beskyttet dem også for at Farao skulle se at Israels Gud var den
eneste sanne og levende Gud i hele verden.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
- Under alle plagene reagerte Farao på samme måte.
- Hver gang Gud sendte en plage over Egypt, sendte Farao bud på Moses
og ba ham fjerne plagen.
- Farao sa at han da ville la Israel gå.
- Når Farao sa at han ville la Israel gå, fjernet Gud plagen.
- Men så snart Herren fjernet plagen, forherdet Farao hjertet sitt og ville
ikke la Israel forlate Egypt.
- Hver gang Farao forherdet seg, ble han mer hardhjertet og stolt.
F. Herrens siste dom over egypterne.
Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er de høyeste
autoritet.
Tema: Gud er alle steder alltid; Han vet alt.
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Selv om Herren hadde sendt ni plager over egypterne, nektet Farao å gjøre
som Herren sa og la israelittene dra.
Gud visste hele tiden at Farao kom til å nekte at israelsfolket skulle få fare.
- Før Gud sendte Moses tilbake til Egypt, hadde Han sagt at det ville bli slik.
- Gud blir aldri overrasket over hva folk gjør eller over hva som skjer.
- Han vet om alt før det skjer. Han er den som alltid vinner seier, samme hva
folk sier eller gjør.
- Den onde kongen kunne ikke hindre Gud i å utfri Abrahams etterkommere.
Herren visste at etter denne siste plagen, ville Farao la israelsfolket fare.
LES 2 Mosebok 11,1 og 4-7.
G. Gud gir Moses ordre.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Gud fortalte Moses hvordan israelittene skulle forberede seg til den siste og
verste av alle plagene.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Israelittene var også syndere og fortjente å dø som straff for syndene sine.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
De ville også ha fått lide under denne siste forferdelige dommen om det ikke
hadde vært for Herrens miskunnhet og nåde.
Tema: Gud er trofast; Han holder alltid det Han lover; Han forandrer seg
aldri.
Gud husket løftene Han hadde gitt til Abraham, Isak og Jakob.
- Gud hadde lovt å føre Abrahams etterkommere tilbake til landet som Han
hadde gitt dem.
- Nå var Guds time kommet til å gjøre dette.
Gud sa til Moses hva de måtte gjøre for å frelse sitt førstefødte barn fra døden.
1. De måtte velge ut et feilfritt lam.
Tema: Gud er hellig og rettferdig.
LES 2. Mosebok 12,1-5.
- I hver familie måtte den som var overhodet velge ut et lam eller kje. Det
måtte være feilfritt.
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VIS LEKETØYLAMMET.

Notater

Minn om:
Husker du væren som ble ofret i stedet for Isak? Den hang fast etter
hornene i en tornebusk. Hvorfor hang den fast etter hornene? Gud er
fullkommen, og alt Han sier og gjør er fullkomment. Han ville aldri godta
et dyr som var sykt eller skadet, som offer.
2. De måtte slakte et lam og renne ut blodet i en skål.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
LES 2. Mosebok 12,6.
Lammet skulle holdes under oppsikt i 14 dager.
Om kvelden den 14. dagen skulle de slakte det.
Lammet måtte dø. Blodet, som er nødvendig for at det skal være liv, skulle
renne ut. Dette skulle minne israelittene på at det er dødsstraff for synd.
Før Adam og Eva syndet, var det ingen død i verden. Men da Adam og
Eva ble skilt fra Gud på grunn av ulydighet, sa Gud at kroppen de hadde
måtte dø. Alle etterkommerne etter Adam og Eva ble født som syndere,
skilt fra Gud. Det er derfor alle mennesker må dø fysisk.
Forklar:
Da israelittene slaktet lammet og blodet rant ut, ble folket minnet på
at straffen for synd er død. På samme måte som væren døde i stedet
for Isak, ble det feilfrie lammet drept av israelittene i stedet for den
førstefødte.
3. De måtte stryke blodet på dørstolpene og over døren.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 27,
«BLODET BLIR STRØKET PÅ
DØRKARMENE»
LES 2. Mosebok 12,7.
Gud sa at israelittene skulle la blodet renne ut i en skål. Så skulle de ta en
gren og dyppe den i blodet.
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Med denne grenen skulle de stryke blodet på dørkarmene og over døren på
huset hvor de skulle være og ete påskelammet den natten.
Det var blodet av lammet på dørkarmene som skulle frelse den førstefødte fra
Guds dom.
4. De måtte holde seg inne i huset der blodet var strøket på dørstolpene.
De måtte ikke gå ut av huset før om morgenen.
LES 2. Mosebok 12,22
Forklar:
Israelittene måtte holde seg inne i huset der de hadde strøket blod på
dørkarmene. Det var det samme som at de skjulte seg bak døden og blodet
av lammet som Gud hadde sagt de skulle drepe i stedet for den førstefødte.
5. De måtte ikke bryte noen av lammets bein.
De måtte ikke bryte noen av beina i lammet.
LES 2. Mosebok 12,46.
Tema: Menneskene kan bare komme til Gud på Guds måte og etter Hans
vilje.
Dette var Guds instruksjoner til israelsfolket.
De måtte gjøre alt nøyaktig slik Herren hadde sagt til Moses.
Minn om:
Gud har alltid vært den samme. Han vil aldri la menneskene frelse seg selv
på sin måte. Husker du at Han ikke ville godta klærne som Adam og Eva
laget seg i Edens hage? Gud ville heller ikke godta Kains offer fordi det ikke
var slik Gud hadde sagt. Gud ba Noah bygge en ark nøyaktig etter Guds
instruksjoner. På samme måte måtte israelittene gjøre alt nøyaktig slik Gud
hadde sagt til Moses.
H. Gud gav sitt budskap til Moses.
LES 2. Mosebok 12,12-14.
Gud lovte israelittene at når Han så blodet på huset deres, ville Han ikke la
plagen komme inn og drepe den førstefødte.
I. Israels tro og lydighet.
Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Tenk over:
Hvordan ville du ha følt deg om dette skjedde her? Kan du tenke deg for en
forferdelig frykt for Gud menneskene følte! De visste at Gud mente det Han
hadde sagt. De trodde på Gud og var lydige mot det Han hadde bedt dem
om å gjøre.
9

Notater

LES 2. Mosebok 12,28.

Notater

Tema: Menneskene kan bare komme til Gud på Guds måte og etter
Hans vilje.
Tenk over:
Hva tror du hadde skjedd om en israelitt hadde sagt, «Jeg liker ikke å
slakte lam. Det er helt forferdelig. Jeg kan vel bare binde det ved siden av
døren. Gud vil da se det levende lammet, og så vil Han gå forbi og barnet
mitt kommer ikke til å dø under plagen.» Tror du at Gud ville ha gått forbi
den førstefødte i det huset?
Nei! Lammet måtte dø. Blodet måtte bli rent ut. De måtte ikke glemme at
straffen for synd er død. Alt måtte gjøres slik Gud hadde sagt til Moses.
Israelittene måtte tro på Gud.
Han sa at når Han så blodet på dørkarmene på huset deres, ville ikke den
førstefødte i familien eller av buskapen dø.
J. Alle de førstefødte hos egypterne døde.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
LES 2. Mosebok 12,29-30.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 28.
«FARAO OG HANS DØDE SØNN»
Alle de førstefødte barn og dyr hos egypterne døde.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg
aldri.
Herren dro gjennom Egypt, akkurat slik Han hadde sagt Han ville gjøre.
- Han gjør alltid det Han sier.
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- Når Gud bestemmer at Han vil straffe syndere, kan ingen flykte unna.
Hebr 2,2-3.
Fordi israelittene hadde strøket blod på dørkarmene på husene sine i lydighet
mot Herren, ble ingen av deres førstefødte drept, verken av familien eller
buskapen.
- Gud sa Han ville ødelegge den førstefødte i hjemmene til egypterne, og
Han gjorde det.
- Han sa Han ville gå forbi alle hus hvor Han så blodet, og Han gjorde det.
- Gud gjør alltid det Han sier. (5. Mos. 7,9-10.
Tenk over:
Hadde Farao blitt advart? Ja! Det hadde han! Alle de ni foregående
plagene som Gud sa Han ville sende, hadde kommet.
K. Farao ba israelittene om å dra.
Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er den høyeste
autoritet.
LES 2. Mosebok 12,31-36.
Denne natten kalte Farao Moses til seg og ba ham ta israelittene ut av Egypt.
Farao trodde han kunne kjempe imot Gud, men ingen kan kjempe mot Herren
og vinne.
Husker du Guds løfter til Abraham?
VIS PLAKATEN, ”NOEN AV GUDS LØFTER TIL ABRAHAM.”
Fire hundre år hadde gått, og nå gav egypterne sølv og gull til israelittene,
slavene sine.
Egypterne ba dem om å dra ut av landet straks!
Gud glemmer aldri sine løfter.
L. Konklusjon.
Herren utfridde sitt folk akkurat som Han hadde lovt.
Gud vil straffe dem som kjemper imot Ham, men vil vise miskunn mot dem
som tro på Ham.
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SPØRSMÅL
1. Hvordan ville Gud bruke den onde faraoen? Gud ville bruke ham
til å vise alle at Israels Gud er den eneste sanne og levende Gud,
og at Han er allmektig.
2. Hvordan viste Gud sin makt? Herren sendte store og forferdelige
plager over Egypt.
3. Hvorfor kom ikke disse plagene over israelittene?
a) På grunn av Guds kjærlighet og nåde.
b) Fordi Gud ikke hadde glemt sine løfter til Abraham, Isak og
Jakob om at Han ville gjøre deres etterkommere til et stort folk,
og at Han ville være deres Gud.
c) For at kongen i Egypt skulle forstå at Israels Gud var den
eneste sanne og levende Gud i hele verden.
4. Fortjente israelittene å bli beskyttet mot plagene? Nei, de var
også syndere og fortjente Guds straff.
5. Hva var den siste straffen Gud sendte over egypterne? Guds
straff var at alle førstefødte i alle egyptiske familier ble drept, både
av mennesker og buskap.
6. Hva var det Gud ba israelittene gjøre for at deres førstefødte
ikke skulle dø?
a) De måtte velge ut et feilfritt lam.
b) De måtte slakte lammet og la blodet renne ut i en skål.
c) De måtte stryke blodet på dørstolpene og over døren.
d) De måtte holde seg inne i huset hvor de hadde strøket blod på
dørkarmene.
e) De måtte ikke brekke noe bein i lammet.
7. Hva ville ha skjedd om israelittene ikke hadde gjort akkurat slik
Gud hadde sagt ved Moses? Deres førstefødte ville også ha blitt
drept.
8. Hvem er den eneste som kan si oss hvordan vi kan komme til
Gud og bli akseptert? Gud.
9. Hva skjedde i hjemmene hos egypterne den natten Gud sa
Han ville ødelegge alle førstefødte? Gud gjorde akkurat det Han
hadde sagt. Alle førstefødte ble drept.
10. Hva var Guds løfte til israelittene? Gud lovte at når Han så blodet
på dørkarmene, ville Han gå forbi.
11. Hva skjedde med israelittene? Alle var trygge. Ingen av dem
døde.
12. Hva sa Farao, kongen i Egypt, til Moses etter at de førstefødte
var døde? Farao ba Moses ta alle israelittene med ut av Egypt.
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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 finner du oppgaver som er laget
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en
eller flere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger
for hånden.
1. Minnevers – Nahum 1,7
La barna lære minneverset utenat. Minn om Guds godhet, Hans
kjærlighet og miskunnhet, og at vi må tro på Ham. Herren alene kan
frelse oss.
2. Tilbe Skaperen.
Diskuter: Hva var det egypterne tilba? (Ting som var skapt, solen,
månen, dyr, faraoen, elven Nilen)
Hva sier Bibelen om hvem vi skal tilbe? (Bare Gud, vår Skaper.)
Del ut tegnesaker til barna for å lage plakater. Del arket i to kolonner.
På den ene siden kan de skrive ’Egypt tilba skapte ting’. Under kan de
tegne ting egypterne tilba. På den andre siden kan de skrive ’Tilbe Gud,
Skaperen av alle ting’.
3. Rapport over plagene
(Denne oppgaven passer best for barn som er flinke til å lese.)
Barna kan få lese om en plage hver og gi en kort rapport til de andre
barna om den plagen.
Rapporten kan ha følgende innhold:
Hva sa Gud at Han ville gjøre?
Hva skjedde?
Hvem led under denne plagen?
Hvem ble spart for denne plagen?
Hvordan stanset plagen?
Når et av barna er ferdig med å framføre sin rapport, kan du snakke om
Guds makt og suverenitet (plagene kom bare over egypterne), og Hans
trofasthet (Han gjør alltid det Han sier Han vil gjøre.)
4. Hvem sin side?
Lag to kolonner på en plakat. Over den ene kolonne kan du skrive GUD.
Over den andre kan du skrive SATAN.
Skriv på papirstrimler: Farao, Egypt, tilba avguder, sta, avviste Gud, led
under plagene, alle førstefødte døde. (Dette passer under SATAN.) Israel,
Moses, tilba Gud, trodde på Gud, led ikke under plagene, alle førstefødte
levde. Dette passer under GUD.)
Legg alle papirstrimlene i en kurv og bland dem godt. La barna trekke
hver sin gang. Når de har trekt en strimle, kan barnet si hvor den skal
limes fast på plakaten.
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Understrek at israelittene ikke kunne frelse seg selv fra den mektige
Farao. Mennesket er en synder. Det trenger Gud og kan ikke frelse seg
selv. Gud er kjærlighet; Han er miskunnelig. Gud er større enn alle. Han
hjelper dem som tror på Ham og stoler på Ham.
5. Påskefortellingen.
Små barn kan fortelle påskehistorien på en enkel måte. Du vil trenge:
et leketøylam, en skål, en liten kvist (kan være kunstig), en stor tegning
av dør med dørkarm (kan lages av plakater eller innpakningspapir). Om
dere vil kan dere la barna ha på seg klær som minner om det israelittene
brukte på den tiden. (Større barn kunne kanskje fremføre samtalen i
slutten av denne leksjonen.)
Heng opp tegningen av inngangsdøren slik at barna når opp over den.
Velg ut seks barn som skal være med på fremføringen. Plasser de andre
barna foran ”døren.” Forklar for barna hva de skal si:
Første(holder leketøylammet): ”Gud ba oss ta et feilfritt lam for hver
familie.”
Andre (holder skålen): ”Gud ba oss slakte lammet og la blodet renne ut i
en skål.”
Tredje (holder kvisten): ”Gud ba oss stryke noe av blodet på dørstolpene
og på karmen over døren.” (Later som en stryker blodet på sidene og
over ”døren.”)
Fjerde (står ved siden av ”døren”): ”Gud sa at vi skulle holde oss inne i
huset hvor vi hadde strøket blod på dørkarmene.”
Femte (står ved siden av ”døren”): ”Gud sa at vi ikke skulle bryte noe
bein i lammet.”
Sjette (står ved siden av ”døren”): ”Vi trodde på Gud og gjorde som Han
sa, og Han gikk forbi våre hus! Ingen av våre barn døde!”
Understrek at alt måtte gjøres på Guds måte. Gud krever død som
betaling for synd.
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Repetisjon 22

Navn_________________________

GUD bevarer Israel mens de er slaver i Egypt;
Gud kaller Moses
Bruk disse ordene til å fylle ut det som mangler i setningene nedefor. Sett
ring rundt riktig svar på JA/NEI spørsmålene
GUD, MOSES, REDD, ABRAHAM, GUD, SATAN
FRELSEREN, SLAVER, NÅDIG
1. Kongen i Egypt var _____________ israelittene fordi de var så mange. Han
bestemte at han ville gjøre dem til _____________.
2. ____________ gav Farao de onde tankene. Satan visste at Gud hadde lovt
Abraham, Isak og Jakob at ______________ skulle være en av etterkommerne
deres.
3. Gud lot Faraos datter adoptere ____________ fordi Gud ville bruke ham til å
befri israelittene fra slaveriet.
4. Kunne israelittene eller Moses befri seg selv fra slaveriet?

JA

NEI

5. Hvem er den eneste som kan fri et menneske fra Satans makt? _____________
6. Gud frelste israelittene fordi Han er ___________, og fordi Han hadde lovt ___
_____________ at hans ætt skulle bli til et stort folk. Frelseren skulle komme til
verden gjennom hans ætt.
7. Da Moses så den brennende tornebusken, brant den ikke opp fordi __________
var i tornebusken.

Bonusspørsmål: Hvilket navn var det Gud brukte om seg selv for å forklare at Han
ikke trenger noe, og at Han har eksistert fra evighet av? (2 Mos 3,14).

SAMTALE 22

Gud sender plager over Egypt;
Gud går forbi Israel

Terje: Onkel Dagfinn, har du hørt stormvarselet?
Onkel Dagfinn: Ja, jeg hørte det på radioen i bilen da jeg kjørte hjem fra
arbeid. Jeg var på farten til å ringe moren deres for å fortelle om det.
Janita: Kommer det en storm?
Onkel Dagfinn: Jeg vet ikke. Men når vi har fått et stormvarsel, betyr det at
det er fare for at en storm kan komme til vårt distrikt. Det er viktig å følge med
på nyhetene i tilfelle det er oppdaget en storm på vei mot oss.
Terje: En av guttene på skolen sa at han aldri kom til å bry seg om slike
varsel. Det kommer aldri noen storm likevel, sa han.
Janita: Hvordan det?
Onkel Dagfinn: For å nevne et eksempel: For mange år siden var det noen
vitenskapsmenn som sendte ut varsel om at det ville bli vulkanutbrudd fra et fjell.
Terje: En vulkan!
Onkel Dagfinn: Ja, men det hadde ikke vært noe utbrudd fra dette fjellet på
mange år. Folk hadde bygd hus oppover fjellsiden, og de brukte å gå turer opp
på fjellet for å se på utsikten.
Janita: Flyttet de når de fikk høre varselet om vulkanutbrudd, da?
Onkel Dagfinn: Det var svært få som ville flytte. De var akkurat som gutten
du nevnte. De tenkte ingenting kom til å skje, selv om de hadde fått mange
advarsler. Men noen tok det alvorlig og flyttet.
Terje: Noen av dem bestemte seg for å være i ro altså?
Onkel Dagfinn: Ja, de trodde ikke at noe kom til å skje. Men det gjorde det.
Terje: Kom vulkanutbruddet likevel?
Onkel Dagfinn: Ja, og det var et større utbrudd enn noen kunne ha drømt
om. Mange mennesker ble drept - mennesker som kunne ha blitt reddet om de
hadde hørt på advarslene og fulgt instruksene om å flytte så fort som mulig.
Janita: Så forferdelig! De kunne ha kommet seg unna og ikke blitt drept, ikke
sant!
Onkel Dagfinn: De hadde blitt advart mange ganger - akkurat som folket på
Noahs tid.
Terje: Jeg lurer på hvorfor folk er slik?
Onkel Dagfinn: Det er vel fordi vi er syndere. Ingen av oss liker å bli fortalt
hva vi skal gjøre. Det er noe i oss som gjør opprør mot det.
Janita: På samme måte som Satan gjorde opprør imot Gud?
Onkel Dagfinn: Ja, og et annet eksempel på en slik er faraoen som regjerte i
Egypt på Mose tid. Han nektet å høre på Gud.
Terje: Visste han hvem Gud var?
Onkel Dagfinn: Farao tilba falske guder. Han ville ikke vite noe om den
eneste sanne Gud.
Janita: Hvorfor ville han ikke vite noe om Gud?
Onkel Dagfinn: Noen mennesker er svært stolte. De vil ikke høre på noen
andre. De skjønner ikke at de er avhengige av Gud i alle ting. De nekter å tro
at Han er Skaperen.
Terje: Men lar Gud dem slippe unna med det da?
Onkel Dagfinn: Nei, men noen ganger lar Han dem gå ganske lenge. Gud
gir dem anledning til å bli omvendt. Men Han straffer all synd. Gud gir ikke
tomme trusler. Han gjør alt Han sier i sitt Ord.
Janita: Hørte Farao på Gud til slutt?
Onkel Dagfinn: Nei, han gjorde ikke det. Gud dømte ham på en måte som vi
husker den dag i dag. Det kan vi lese om i Bibelen.
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