
KAPITTEL 1 

BakgrunnBakgrunnBakgrunnBakgrunn 
 
Guds løfter til Abraham  
 
Abraham er en av Bibelens mest kjente personer. Første gang han blir omtalt, er i 1. Mos. 11, 26, i forbindelse 
med ættetavlen til Noahs sønn Sem (v. 10-26). Abraham tilhørte det tiende slektsledd etter Noah. Vi fortelles at 
han vokste opp i Ur i Kaldea. På ett tidspunkt forlot Abraham Ur sammen med sin kone Sara, sin far og nevøen 
Lot, som var sønn av Abrahams avdøde bror. De bosatte seg i Karan, hvor Abrahams far døde (v. 31-32). 
 
Da Abraham var 75 år gammel, dro han videre fra Karan mot Kanaan i vest, sammen med Sara, Lot og noen 
andre de hadde knyttet til seg. Før han dro, hadde Gud sagt til Abraham: 
 

”Dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det landet som Jeg skal vise deg. Jeg skal 
gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. 
Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal 
alle slekter på jorden bli velsignet.” (1. Mos. 12, 1-3). 

 
Abraham og hans følge ankom så Sikem i Kanaan. Der gav Gud Abraham et nytt løfte: 
 
 ”Din ætt skal Jeg gi dette landet.” (v. 7). 
 
Abraham fikk løfte om at hans etterkommere skulle bli et stort folk, og til dette folket ville Gud gi landet 
Kanaan. På den tid da løftet ble gitt, bodde det kanaaneere i landet (v.6). Disse var etterkommere av en mann ved 
navn Kanaan, som var sønn av Kam, en av Noahs tre sønner (1. Mos. 10, 18). Abraham, på sin side, kunne som 
nevnt spore sin ættetavle tilbake til Noahs førstefødte sønn, Sem (1. Mos. 11, 10-26). 
 
Fra Sikem reiste Abraham og hans følge sørover. På grunn av en hungersnød, bosatte de seg for en tid i Egypt (1. 
Mos. 12, 10). Siden dro de tilbake til Kanaan. Både Abraham og Lot eide en stor mengde dyr, og selv om landet 
var fruktbart, kunne det ikke livnære dem begge. De skilte derfor lag. Lot valgte å flytte til byen Sodoma på 
slettelandet, mens Abraham ble boende i Kanaan (1. Mos. 13, 1-13). Mens Abraham var her, gjentok Gud sitt 
løfte om å gjøre hans etterkommere til et stort folk og om å gi dem dette landet: 
 

”Løft nå blikket og se fra det stedet du er... For hele landet du ser, gir Jeg deg og din ætt til evig tid. Og 
Jeg skal gjøre din ætt lik støvet på jorden... Stå opp og dra gjennom landet på langs og på tvers, for Jeg 
gir det til deg.” (v. 14-17). 

 
Abraham hadde på dette tidspunkt ingen barn. Planen var at Elieser, en mann fra Damaskus, skulle arve ham (1. 
Mos. 15, 2-3). Men Gud hadde lovet Abraham en stor ætt, og Han holdt fast ved sine løfter. Til Abraham sa Han: 
 

”Han [Elieser] skal ikke arve deg, men en som skal komme fra ditt eget liv, skal arve deg.” (v. 4).  
 
Deretter tok Han Abraham med ut, viste ham stjernene og gjentok sitt løfte: 
 

”Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, om du klarer å telle dem... Slik skal din ætt bli.” (v. 5). 
 
Vi fortelles at Abraham trodde på Guds løfter, og at Gud regnet ham dette til rettferdighet (v. 6). Gud fortsatte så 
med å si: 
 

”Jeg er Herren, som førte deg ut av Ur i Kaldea, for å gi deg dette landet som arv.” (v. 8). 
 
Som nevnt bodde det allerede andre folkeslag i Kanaans land. Men Gud hadde bestemt at dette landet skulle gis 
til den gudfryktige Abraham og hans etterkommere. Som svar på Abrahams spørsmål om hvordan han kunne 
vite at han skulle få arve landet, sa Gud: 
 



”Du skal vite for visst at dine etterkommere skal være fremmede i et land som ikke er deres eget. De 
skal trelle for folket der, og de kommer til å plage dem med undertrykkelse i fire hundre år. Også det 
folket de treller for, skal jeg dømme. Etterpå skal de dra ut med store rikdommer. Men du, du skal fare i 
fred til dine fedre. Du skal begraves i høy alder. Men i det fjerde slektledd skal de vende tilbake hit, for 
amorittenes ondskap er ennå ikke blitt fullstendig.” (13-16). 

 
Under denne samtalen med Gud fikk Abraham vite hva som skulle skje med ham selv og hans ætt et godt stykke 
inn i fremtiden: 
 

§ Tiden var ennå ikke inne for at landet Kanaan skulle tas fra de folkeslagene som nå bodde der og bli gitt 
til Abraham og hans ætt.  

 
§ Abraham ble lovet et langt liv (”Du skal begraves i høy alder...”), men Kanaan ville ikke bli gitt til ham 

og hans ætt mens han var i live. Abraham ville ”fare i fred til [s]ine fedre”. Først i det fjerde slektsledd 
skulle løftet om landovertakelsen bli oppfylt. 

 
§ Abraham ville bli opphavsmann til et folk som skulle bli så stort at det var vanskelig å telle det. 

 
§ Dette folket – Abrahams ætt – skulle være treller i et fremmed land. I 400 år skulle undertrykkelsen 

vare. Deretter – ”i det fjerde slektsledd” – skulle de vende tilbake til Kanaan, og de skulle dra ut med 
”store rikdommer”. 

 
§ Når Abrahams etterkommere endelig skulle forlate det fremmede landet, ville Gud dømme det folket 

som hadde undertrykt dem. Deretter ville dommen komme over Kanaans innbyggere, men på det 
nåværende tidspunkt var deres ondskap ”ennå ikke blitt fullstendig”. 

 
Samme dag som Gud sa dette, slutten Han en pakt med Abraham. Pakten understreket at Gud ikke ville bryte de 
løftene Han hadde gitt. Nok en gang gjentok Han dem for Abraham: 
 

”Til din ætt har Jeg gitt dette landet, fra elven i Egypt til den store elven, elven Eufrat, kenittenes, keni-
sittenes, kadmonittenes, hetittenes, perisittenes, refaittenes, amorittenes, kanaaneernes, girgasjittenes 
og jebusittenes land.” (v. 18-19).  

 
Her får vi også vite navnene på de folkeslagene som over 400 år senere ikke lenger ville få bo i Kanaan på grunn 
av sin livsførsel. Det var kenitter, kenisitter, kadmonitter, hetitter, perisitter, refaitter, amoritter, kanaaneere, 
girgasjitter og jebusitter. Av disse ble kun amorittene sagt å ikke ha fullbyrdet sin ondskap (se v. 16). 
 
 
Abrahams ætt 
 
Da Abraham var 100 år, ble han far til en liten gutt. Om denne gutten hadde Gud sagt: 
 

”...din hustru Sara skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham med navnet Isak. Jeg skal opprette Min 
pakt med ham og med hans etterkommere, som en evig pakt...” (1. Mos. 17, 19). 

 
Abraham gav ham navnet Isak (1. Mos. 21, 2-5). Isak vokste opp og giftet seg senere med Rebekka, som var 
etterkommer av Abrahams bror, Nakor (1. Mos. 24). I likhet med Sara, Abrahams kone, var også Rebekka 
ufruktbar. Men som svar på Isaks bønn, lot Gud henne bli gravid med tvillinger. Før disse ble født, sa Gud til 
henne: 
 

”To folkeslag er i ditt morsliv. Av ditt indre skal to folk skilles fra hverandre. Det ene folket skal være 
sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.” (1. Mos. 25, 23). 

 
De to guttene ble født da Isak var 60 år. Den førstefødte fikk navnet Esau, og den andre Jakob (v. 24-26).  
 
Ifølge Guds profeti skulle de to sønnene være opphav til hvert sitt folk, men det var etterkommerne av den 
yngste (Jakob) som var utvalgt av Gud, og som ville bli de sterkeste. Likevel lå arverettighetene hos den første-
fødte. På den tid var det slik at den sønn som hadde førstefødselsretten, arvet dobbel del av farens eiendom og 
ble familiens overhode og prest. Han ville også motta farens velsignelse, og fra hans ætt skulle verdens Frelser 



komme (jf. 1. Mos. 3, 15). Samtidig var den førstefødte forpliktet til å vie sitt liv til Gud. Disse rettighetene, 
løftene og pliktene tilkom altså Esau ettersom han ble født først. 
 
En tid senere var det hungersnød i landet. Isak og familien flyttet da sørover til Gerar, som tilhørte filisterne. 
Filisterne var etterkommere av Kams sønn Misrajim, Kanaans bror (1. Mos. 10, 6. 13-14). I Gerar åpenbarte Gud 
seg for Isak, og gjentok løftene som Han tidligere hadde gitt til Abraham: 
 

”...Jeg skal være med deg og velsigne deg. Til deg og dine etterkommere gir Jeg alle disse 
landområdene, og Jeg skal gjøre etter den eden Jeg sverget for din far Abraham. Jeg skal gjøre dine 
etterkommere tallrike som stjernene på himmelen. Jeg skal gi alle disse landområdene til dine etter-
kommere. Og i din ætt skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi Abraham lød Min røst og holdt 
Min befaling, Mine bud, Mine forskrifter og Mine lover.” (1. Mos. 26, 3-5).  

 
Gud hadde valgt seg ut Abraham som opphavsmann til den ætt Frelseren skulle komme fra, Han som skulle bli 
til velsignelse for ”alle folkeslag på jorden”. Grunnen var at Abraham fryktet Gud og var lydig mot Hans lov. 
Også Isak holdt seg nær Gud, og Gud gjentok sine løfter til ham. Ved en senere anledning sa Gud til Isak: 
 

”Jeg er din far Abrahams Gud. Frykt ikke, for Jeg er med deg. Jeg skal velsigne deg og gjøre dine etter-
kommere mange for Min tjener Abrahams skyld.” (v. 24). 

 
Selv om Esau var Isaks førstefødte, var det Guds plan at Jakob skulle være arving til løftene. Esau, på sin side, 
brydde seg lite om sin førstefødselsrett. En dag han kom sulten og sliten hjem fra marken, byttet han bort hele 
førstefødselsretten mot brød og linsestuing som Jakob hadde laget (1. Mos. 25, 29-34). Jakob, derimot, lengtet 
etter Guds løfter, men i stedet for å vente på at Gud skulle oppfylle dem, tok han saken i egne hender. Da Isak 
var blitt gammel og svaksynt, lurte Jakob ham til å velsigne ham i stedet for Esau. (1. Mos. 27). Slik endte både 
førstefødselsretten og velsignelsen hos Jakob. 
 
Esau hatet Jakob fordi han hadde lurt til seg farens velsignelse, og han la planer om å drepe ham. Jakob flyktet 
da til Rebekkas bror, Laban, som bodde i Karan. Mens han var der, giftet han seg med Labans to døtre, Lea og 
Rakel. Sammen med dem og deres to tjenestepiker reiste Jakob omsider tilbake til Kanaan. Han ble forsonet med 
sin bror Esau og fikk treffe sin far Isak før han døde (1. Mos. 27, 41-28, 30; 33,4; 35, 27-29). 
 
På veien tilbake til Kanaan, hadde Jakob en spesiell erfaring med Gud (1. Mos. 32, 22-30). Det var etter denne 
hendelsen at Gud gav ham navnet Israel (v. 28). Dette ble også navnet på det folket han ble opphavsmann til. 
Med Lea, Rakel og deres to tjenestepiker, Bilha og Silpa, hadde Jakob fått tolv sønner: Ruben, Simeon, Levi, 
Juda, Jissakar, Sebulon, Josef, Benjamin, Dan, Naftali, Gad og Asjer (1. Mos. 35, 23-26). Disse tolv ble 
opphavet til Israels tolv stammer. 
 
Ruben var Jakobs førstefødte og hadde dermed den førstefødtes rettigheter. Men fordi han gikk til sengs med sin 
fars medhustru Bilha, mistet han både førstefødselsretten og velsignelsen (1. Mos. 35, 22; 49, 3-4). Den doble 
arven tilkom Josef, prestedømmet ble gitt til Levis etterkommere (4. Mos. 3, 6-13) og Messias (Frelseren) ville i 
stedet komme fra Judas ætt (1. Mos. 49, 9-10). Fordi Levi stamme ble tatt ut til å gjøre prestetjeneste, ble den 
ikke regnet blant de tolv stammene slik de andre sønnenes etterkommere ble. I stedet ble Josefs to sønner, 
Efraim og Manasse, regnet som to separate stammer (1. Mos. 48, 13-16; 4. Mos. 1, 5-16). På denne måten fikk 
Josef dobbel arv. 
 
 
 

Jakobs tolv sønner 
(tallene i parantes viser til deres nummer i fødselsrekken) 

Med Lea: 
 

Ruben (1) 
Simeon (2) 
Levi (3) 
Juda (4) 

Jissakar (9) 
Sebulon (10) 

Med Silpa: 
(Leas trellkvinne) 

 
Gad (7) 
Asjer (8) 

 
 
 

Med Bilha: 
(Rakels trellkvinne) 

 
Dan (5) 

Naftali (6) 
 
 
 

Med Rakel: 
 

Josef (11) 
Benjamin (12) 

 
 
 
 



 
Treller i Egypt 
 
Da Josef var 17 år gammel, ble han solgt av sine brødre til en gruppe ismaelitter som var på vei til Egypt med 
forskjellige handelsvarer. Fordi Jakob var mer glad i ham enn i de andre sønnene, hadde de lagt ham for hat og 
ville ta livet av ham. Etter Judas forslag solgte de ham i stedet til karavanen som var på vei til Egypt, og de 
dyppet klærne hans i dyreblod for at faren skulle tro at Josef var død (1. Mos. 37). 
 
I Egypt ble Josef solgt som slave til Potifar, som var hoffmann hos kongen i Egypt og øverstkommanderende for 
livvakten. Josef holdt seg hele tiden nær til Gud, og Gud velsignet ham. Potifar satte ham som tilsynsmann over 
hele sitt hus. Det gikk bra med Josef i Egypt, helt til Potifars kone ønsket å ligge med ham. Josef nektet. Som 
hevn fremstilte hun det som om han hadde forsøkt å voldta henne, og Josef ble kastet i fengsel. Tross denne 
hendelsen holdt han seg nær til Gud og det som var rett, og Gud fortsatte å velsigne ham. Fangevokteren lot 
Josef få ansvar for alle de andre fangene i fengselet (1. Mos. 39, 1-23).  
 
Et par år senere hadde farao, kongen av Egypt, en spesiell drøm. Ingen av landets spåmenn eller vismenn kunne 
tyde denne drømmen for ham. Hovmesteren, som tidligere hadde vært i fengselet sammen med Josef, kom da til 
å tenke på hvordan Josef tidligere hadde tydet hans egen drøm og en annen fanges drøm. Begge tolkningene 
hadde gått i oppfyllelse (1. Mos. 41, 1-13). Hovmesteren fortalte farao om Josef, og fangen ble tilkalt. Josef gav 
Gud all ære og forklarte farao drømmens betydning: 
 

”...Gud har vist farao hva Han kommer til å gjøre. Se, sju år med stor overflod skal komme over hele 
landet Egypt. Men etter dem skal det komme sju år med hungersnød...” (v. 28-29). 

 
Josef, som da var 30 år, ble på grunn av denne hendelsen satt over hele faraos hus. Han ledet innsamlingen av 
korn fra hele landet i de syv påfølgende år hvor avlingen var rikelig i hele Egypt. Deretter fulgte en periode med 
hungersnød i både Egypt og landene omkring. Takket være Josefs ordning med kornlagre, hadde de korn å selge 
til innbyggerne. Også folk fra andre land reiste til Egypt for å kjøpe korn. Blant dem var også Josefs brødre (v. 
39-40. 53-57).  
 
Josef kjente igjen sine brødre, som 13 år tidligere hadde solgt ham som slave. De gjenkjente derimot ikke Josef, 
men på et senere tidspunkt fortalte han dem hvem han var og hvordan Gud gjennom alle disse hendelsene hadde 
sørget for å berge livet til Abrahams etterkommere under hungersnøden (1. Mos. 45, 3-8). Det var fortsatt fem år 
igjen av den perioden Gud hadde varslet om gjennom Faraos drøm. Jakob, Josefs elleve brødre og øvrige 
familiemedlemmer flyttet derfor til Egypt. De bosatte seg i Gosen i nord, hvor det var gode beitemuligheter (1. 
Mos. 46, 34). Til sammen utgjorde Jakob, hans sønner og sønnesønner 71 personer. I tillegg kom sønnenes koner 
og familienes døtre (v. 7-27). 
 
Jakob døde i Egypt. Det samme gjorde de tolv sønnene og deres koner. Etter dette kom en ny konge over Egypt, 
som ikke kjente til Josef. Da han så at israelittene var blitt svært mange, gjorde han dem til slaver for å hindre at 
de skulle gå til krig eller forlate landet. Antallet israelitter fortsatte likevel å stige. I tillegg til å gjøre 
slavearbeidet hardere, befalte derfor den nye farao at de hebreiske guttebarna skulle drepes (2. Mos. 1,6-22). Det 
var på den tid Moses ble født. Han overlevde ved at hans mor la ham i en kurv på elven Nilen. Der ble han 
funnet av faraos datter, som adopterte ham. Moses ble ammet av sin biologiske mor, men vendte senere tilbake 
til faraos datter og ble opplært ved det egyptiske hoff (2. Mos. 2, 1-10; Apg. 7, 22). 
 
Da Moses var 40 år, oppsøkte han sine slektninger som fortsatt drev slavearbeid for egypterne. Der så han en 
egypter som slo en hebreer. Siden det ikke var noen andre til stede, slo Moses egypteren i hjel og gjemte liket i 
sanden. Hendelsen ble likevel kjent, og farao ville drepe ham. Moses flyktet da til Midjan, som lå der vi i dag 
finner Saudi-Arabia. Her var han gjeter for presten Jetro (Reuel) i 40 år (2. Mos. 2, 11-18; Apg. 7, 30). 
 
En dag Moses var ute med Jetros småfe, fikk han se en brennende tornebusk i nærheten av fjellet Horeb. Moses 
var da 80 år gammel. Fra midten av busken talte Gud til ham og sa: 
 

”...Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. ... Jeg har sannelig sett hvordan Mitt 
folk fornedres i Egypt. Klageropet deres over slavedriverne har Jeg hørt, for Jeg kjenner lidelsene 
deres. Derfor er Jeg kommet ned for å fri dem ut fra egypternes hånd, og for å føre dem opp fra det 
landet og inn i et godt og vidstrakt land, til et land som flyter med melk og honning, til området til 
kanaaneerne, hetittene, amorittene, perisittene, hevittene og jebusittene...” (2. Mos. 3, 6-8). 

 



Den samme Gud som hadde talt til Abraham, Isak og Jakob, talte nå til Moses. De løftene Han en gang hadde 
gitt til israelittenes stamfedre, stod stadig ved lag. Gud holdt fortsatt fast ved sin pakt selv om det i øyeblikket så 
mørkt ut for Abrahams etterkommere. Men på samme måte som Gud var med Josef da hans liv var preget av 
vanskelige og dystre hendelser, var Guds oppmerksomhet nå vendt mot de undertrykte israelittene. Abrahams 
ætt var fortsatt det folket Han hadde utvalgt seg og som Han kalte for ”Mitt folk”. Han ønsket å gi dem Kanaans 
land. Da Gud pratet med Abraham under stjernehimmelen, var det ennå en stund til ætten skulle få landet. Men 
nå var tiden kommet for å oppfylle løftet.  
 
 
Utfrielsen 
 
Fra den brennende busken hadde Gud sagt til Moses: 
 

”...Derfor, kom nå, så skal Jeg sende deg til farao, så du kan føre Mitt folk, Israels barn, ut av Egypt... 
Jeg skal være med deg, og dette skal være et tegn på at Jeg har sendt deg: Når du har ført folket ut av 
Egypt, skal du tilbe Gud på dette fjellet.” (2. Mos. 3, 10. 12). 

 
Gud ønsket å bruke Moses til å føre Abrahams etterkommere ut av Egypt og inn i det lovede landet. På Guds ord 
vendte Moses tilbake til Egypt. De som tidligere hadde ønsket å drepe ham, var nå døde. Sammen med sin eldre 
bror Aron, kom Moses frem for en ny farao med sin forespørsel fra Gud: 
 

”Så sier Herren, Israels Gud: La Mitt folk fare, så de kan holde pilegrimshøytid for Meg i ørkenen.” (2. 
Mos. 5, 1). 

 
Faraos var lite villig til å etterkomme forespørselen. Hans negative holdning overfor Gud og det undertrykte 
folket kom til uttrykk gjennom hans svar: 
 

”Hvem er Herren, at jeg skulle lyde Hans røst og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren, og jeg vil ikke 
la Israel fare.” (v. 2). 

 
Mannen som satt på Egypts trone, brydde seg lite om israelittenes Gud. De to brødrene svarte: 
 

”Hebreernes Gud har møtt oss. La oss gå tre dagsreiser ut i ørkenen og ofre til Herren vår Gud.” (v. 
3). 

 
Forespørselen om å reise ut i ørkenen for å tilbe Gud, var ikke en ”dekkoperasjon” for å skjule et rømnings-
forsøk, men i samsvar med det Gud hadde sagt til Moses ved fjellet Horeb i Midjan: 
 

 ”... og dette skal være et tegn på at Jeg har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tilbe 
Gud på dette fjellet.” (2. Mos. 3, 12. Se også v. 18). 

 
Guds plan var at israelittene skulle reise til Horeb i Midjan for å tilbe Ham der. Men farao ville ikke la folket 
reise, og gjorde i stedet slavearbeidet tyngre for dem (2. Mos. 5, 4-18). Gud lot da Moses gjøre ti tegn for farao 
som tydelig viste at Han hadde utvalgt seg israelittene og ønsket å føre dem ut av landet. De ti plagene gjorde 
inntrykk på farao, og flere ganger gikk han med på at israelittene skulle få reise. Men hver gang plagen var over, 
ombestemte han seg og forherdet sitt hjerte mot Guds påvirkning (2. Mos. 7, 14-11, 10). 
 
Den tiende plagen var den mest alvorlige, idet den innebar at alle førstefødte i Egypt mistet livet (2. Mos. 11, 5). 
Israelittene ble spart for denne plagen så sant de fulgte Guds påbud om å slakte et lam og stryke blodet på 
dørkarmene og dørbjelkene til husene sine. Påskehøytiden som ble innstiftet den kvelden, skulle for all fremtid 
være et minne om denne begivenheten (2. Mos. 12). Samtidig skulle påskelammet, som ble slaktet slik at den 
førstefødte fikk leve, være et symbol på Frelseren som skulle komme en gang i fremtiden og dø slik at 
menneskene skulle få leve (jf. Joh. 1, 29; 1. Kor. 5, 7). 
 
Da de førstefødte egypterne døde ved midnatt, ba farao israelittene dra ut av Egypt for å tilbe Gud, slik de i 
begynnelsen hadde bedt om. Vi fortelles at egypterne la press på dem for at de skulle skyndte seg ut av landet. 
Før de dro, ba israelittene egypterne om å gi dem klær, sølv og gull. Det fikk de. Ikke bare kan dette ses på som 
en velfortjent lønn for alle de årene de hadde arbeidet i Egypt som slaver, men det var også en oppfyllelse av de 
ord Gud flere hundre år tidligere hadde talt til Abraham: 
 



”Du skal vite for visst at dine etterkommere skal være fremmede i et land som ikke er deres eget. De 
skal trelle for folket der, og de kommer til å plage dem med undertrykkelse i 400 år. Også det folket de 
treller for, skal Jeg dømme. Etterpå skal de dra ut med store rikdommer...” (1. Mos. 15, 13-16). 

 
Det var 600 000 israelittiske menn som forlot Egypt. I tillegg kom kvinnene, barna og personer fra andre 
folkeslag som sluttet seg til dem (2. Mos. 12, 37-38). Guds plan var å lede folket til Kanaan. Men for at de ikke 
skulle miste motet av frykt for krig mot filisterne, som bodde sørvest i Kanaan, ledet ikke Gud dem den veien 
som førte til filisternes områder. I stedet ledet Han israelittene en omvei i ørkenen. De endte opp ved Rødehavet, 
hvor de slo leir.  
 
Farao og hans nærmeste angret at de hadde latt slavene forlate landet, og de mønstret hæren og satte etter dem. 
Dermed ble israelittene fanget mellom Rødehavet og egypterhæren, uten mulighet til å unnslippe. Men Gud lot 
en vind blåse over Rødehavet, slik at det delte seg i to. Israelittene kom på den måten tørrskodd over til den 
andre siden. Da egypterne fulgte etter dem, lot Gud vannet vende tilbake. Dermed ble hele den egyptiske hæren 
begravet (2. Mos. 14). 
 
 
Ved Sinai   
 
Under ledelse av Moses dro israelittene videre gjennom ørkenen i Midjan, hvor de slo leir på forskjellige steder. 
Underveis fungerte Moses som rådgiver og dommer for folket, og han lærte dem om Guds bud og lover (2. Mos. 
18, 15-16). To måneder etter at de hadde forlatt Egypt, ankom de Sinai-ørkenen. De slo leir ved fjellet Horeb, 
som også blir kalt Sinai-fjellet (2. Mos. 19, 1-2; Apg. 7, 30. 38). Det var om dette fjellet Gud hadde sagt til 
Moses: 
 

”...dette skal være et tegn på at Jeg har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tilbe Gud 
på dette fjellet.” (2. Mos. 3, 12). 

 
Fra Sinai-fjellet talte Gud til israelittene om sin lov, De ti bud. Han gav dem også andre lover som skulle fungere 
som rettsregler i det landet de snart skulle innta, og Han gav dem lover i forhold til gudstjenesten og ulike 
høytider. Gud gjentok også sitt løfte om å gi dem Kanaans land, og advarte samtidig israelittene mot å følge de 
religiøse skikkene til folkeslagene som nå bodde der: 
 

”Se, Jeg sender Engelen foran deg for å bevare deg og føre deg til det stedet Jeg har gjort i stand. ... 
hvis du i sannhet lyder Hans røst og gjør alt Jeg sier, da skal Jeg være en fiende av dine fiender, og en 
motstander av dine motstandere. For Min Engel skal gå foran deg og føre deg inn til amorittene og 
hetittene og perisittene og kanaaneerne og hevittene og jebusittene, og Jeg vil utslette dem.  

 
Du skal ikke falle ned og tilbe gudene deres, og ikke tjene dem eller gjøre det de gjør. Men du skal rive 
dem ned til grunnen og bryte avgudsstøttene deres i småbiter. Så skal du tjene Herren din Gud, og Han 
skal velsigne brødet og vannet ditt. Jeg skal ta sykdom bort fra din midte...  

 
Jeg fastsetter grensene dine fra Rødehavet til Filisterhavet, og fra ørkenen til Elven. For Jeg skal overgi 
innbyggerne i landet i deres hånd, og du skal drive dem bort fra deg. Du skal ikke slutte noen pakt med 
dem eller med gudene deres. De skal ikke få bo i landet ditt, så de ikke får lede deg til å synde mot Meg. 
For hvis du tjener gudene deres, vil det sannelig bli en snare for deg.” (2. Mos. 23, 20. 22-25. 31-33). 

 
Moses skrev ned alt det Gud sa til israelittene fra Sinai. Da han leste det for folket, svarte de samstemt: 
 
 ”Alt det som Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde.” (2. Mos. 24, 7). 
 
På denne måten ble det opprettet en pakt mellom Gud og folket (v. 8). Litt senere ba Gud Moses om å komme 
opp på Sinai-fjellet for å motta steintavlene med De ti bud, som Gud hadde skrevet for å undervise folket (v. 12). 
Mens Moses var oppe på fjellet, ble folket bekymret for hvor deres leder var blitt av. De fikk Aron til å støpe en 
gullkalv som skulle lede dem videre (2. Mos. 32, 1). De ofret til kalven i samsvar med den offerordning Gud 
hadde instruert dem om, holdt måltid, sang og danset, og de æret gullkalven som sin befrier fra trelldommen i 
Egypt: 
 

”...Da sa de: ”Dette er din Gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.”  
 



Da Aron så det, bygde han et alter foran den. Aron lot rope ut og sa: ”I morgen er det høytid for 
Herren!”  
 
Neste dag stod de tidlig op, ofret brennoffer og kom frem med fredsoffer. Folket satte seg ned for å ete 
og drikke, og stod opp for å leke. ” (v. 4-6). 

 
Da Moses kom ned fra fjellet og fikk se hva som foregikk, knuste han steintavlene ved foten av fjellet (v. 19). 
Han var forferdet over det folket hadde gjort, men han elsket dem fortsatt. På fjellet gikk han i forbønn for dem 
og ba om at Gud måtte tilgi dem denne synden (v. 31-32). Moses fikk senere beskjed om å hogge ut to nye stein-
tavler, og Gud skrev nøyaktig den samme loven på disse tavlene (2. Mos. 34, 1-4). Herren kom ned i skyen og 
møtte Moses der, og Han forkynte Herrens navn for ham på denne måten: 
 

”Herren, Herren Gud, Han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han 
fastholder miskunnhet mot tusen slektledd, tilgir misgjerning og overtredelser og synd. Han holder 
sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar fedrenes migjerning komme over barn og barnebarn i 
tredje og fjerde slektsledd.” (v. 6-7). 

 
Selv om en rekke av israelittene omkom som en konsekvens av episoden med gullkalven (2. Mos. 32, 26-28. 35), 
forkastet ikke Gud Abrahams etterkommere som sitt folk. Han var villig til å tilgi dem, og holdt fast ved de 
løftene Han tidligere hadde gitt til Abraham. Gud fornyet sin pakt med israelittene og advarte dem nok en gang 
mot å ta etter avgudsdyrkelsen til folkeslagene som bodde i Kanaan (v. 10-17). 
 
To år etter utgangen fra Egypt, ble det holdt en folketelling. Her ble alle menn over 20 år registrert, og de ble 
mønstret til Israels hær (4. Mos. 1, 1-3). Resultatet av folketellingen står oppgitt i forhold til de tolv stammene 
(etterkommerne av Jakobs tolv sønner): 
 

Antall etterkommere av Ruben:  46 500  (v. 21) 
Antall etterkommere av Simeon:  59 300  (v. 23) 
Antall etterkommere av Gad:  45 650   (v. 25) 
Antall etterkommere av Juda:  74 600  (v. 27) 
Antall etterkommere av Jissakar:  54 400  (v. 29) 
Antall etterkommere av Sebulon:  57 400  (v. 31) 
Antall etterkommere av Efraim:   40 500  (v. 33) 
Antall etterkommere av Manasse:  32 200  (v. 35) 
Antall etterkommere av Benjamin:  35 400  (v. 37) 
Antall etterkommere av Dan:   62 700  (v. 39) 
Antall etterkommere av Asjer:   41 500  (v. 41) 
Antall etterkommere av Naftali:   53 400  (v. 43) 

 
Levi stamme var tatt ut til å gjøre tjeneste i tempelet og skulle ikke mønstres til hæren. De menn som var mellom 
30 og 50 år, skulle gjøre tjeneste i Åpenbaringsteltet (helligdommen). Da folketellingen ble holdt, utgjorde disse 
8 580 personer. Tilsammen ble det fra alle stammene registrert 612 130 menn. I tillegg kom alle de israelittiske 
kvinnene, alle menn under 20 år og alle etterkommere av Levi under 30 år og over 50 år, samt andre som hadde 
sluttet seg til dem (jf. 2. Mos. 12, 38).  
 
Hvis vi tenker oss at hver av de registrerte mennene var gift og hadde to eller tre barn, kunne folket ha utgjort 
omkring 2 ½ eller 3 millioner. Hvis hver familie hadde fem barn, kunne antallet ha vært rundt 4, 3 millioner. 
Siden israelittene var kjent for å være fruktbare (jf. 2. Mos. 1, 9. 12), er det sannsynlig at det i hver familie var en 
del barn. Uansett så er det sikkert at Abrahams ætt var blitt tallrik (jf. 1. Mos. 12, 2; 15, 5). 
 
 
På grensen til Kanaan  
 
Etter å ha bodd ved Sinai-fjellet i to år, dro israelittene videre mot Kanaan (4. Mos. 10, 11). De slo så leir i 
Paran-ørkenen. Derfra sendte de tolv speidere inn i Kanaan, én høvding fra hver av de tolv stammene. Disse kom 
etter 40 dager tilbake med ulike frukter fra landet, og kunne fortelle at det virkelig var så godt og fruktbart som 
Gud hadde sagt dem (4. Mos. 13, 2. 23-27). Samtidig var det noe som fylte dem med tvil og frykt. De sa til 
resten av israelittene: 
 



”Men det er et mektig folk som bor i landet. Byene er befestede og meget store. Dessuten så vi 
etterkommerne av Anak der. Amalekittene bor i landet i Sør. Hetittene, jebusittene og amorittene bor 
oppe i fjellene. Kanaaneerne bor ved havet og langs bredden av Jordan.” (v. 28-29). 

 Da de lå i leir ved Sinai, hadde Gud sagt om disse folkeslagene: 
 

”...hvis du i sannhet lyder Hans røst og gjør alt Jeg sier, da skal Jeg være en fiende av dine fiender, og 
en motstander av dine motstandere. For Min Engel skal gå foran deg og føre deg inn til amorittene og 
hetittene og perisittene og kanaaneerne og hevittene og jebusittene, og Jeg vil utslette dem. ... Jeg skal 
sende Min frykt foran deg, Jeg skaper forvirring blant alle de folkene du kommer til, og Jeg skal få alle 
fiendene dine til å vende deg ryggen i flukt...” (2. Mos. 23, 22-23. 27). 

 
Det var bare to av speiderne, Josva fra Efraims stamme og Kaleb fra Juda stamme, som stolte på Guds løfter og 
forsøkte å oppmuntre folket til å innta Kanaan (4. Mos. 14, 6-9). De øvrige ti stammehøvdingene vendte i stedet 
folkets oppmerksomhet bort fra Guds løfter og til deres egen svakhet. ”Vi kan ikke klare å dra opp mot det 
folket,” sa de, ”for det er sterkere enn oss.” (4. Mos. 13, 31). Deretter talte de negativt om det landet de hadde 
speidet på, og som de hadde sett at var både fruktbart og godt. Nå sa de i stedet: 
 

”Landet ... er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der, var høyvokste menn. Der så vi 
kjempene – Anaks etterkommere stammer fra kjempene –, så vi var som gresshopper i våre egne øyne, 
og det var vi også i deres øyne.” (v. 32-33). 

 
Selv om folket kjente til Guds løfter og hadde sett fysiske bevis på at landet virkelig var godt (jf. frukten som 
speiderne hadde med seg), valgte de å høre på de ti speidernes vantro utsagn. De bestemte seg for å velge en ny 
leder som kunne føre dem tilbake til Egypt, og klaget til Moses og Aron: 
 

”Om vi bare hadde dødd i landet Egypt! Eller om vi bare hadde dødd i denne ørkenen! Hvorfor har 
Herren ført oss til dette landet så vi må falle for sverdet og våre hustruer og barn bli tatt som bytte? Var 
det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? ... La oss ta ut et overhode og vende tilbake til Egypt!” 
(4. Mos. 14, 2-4). 

 
Kaleb og Josva forsøkte å minne dem om Guds løfter og Hans kraft til å frelse: 
 

”Landet ... er et overmåte godt land. Dersom Herren har behag i oss, så vil Han føre oss inn i dette 
landet og gi det til oss, et land som flyter av melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Herren og 
frykt ikke for folket i landet, for de blir som brød for oss. Deres vern har veket fra dem, og Herren er 
med oss. Frykt ikke for dem!” (v. 7-9). 

 
Israelittene ville ikke høre på Josva og Kaleb, og forsøkte å steine dem. Gud grep da inn og lot sin herlighet vise 
seg i Åpenbaringsteltet. På grunn av folkets stadige vantro og opprør, var Gud beredt til å forkaste dem og i 
stedet gjøre Moses og hans ætt til sitt folk. Moses gikk da igjen i forbønn for folket og henviste til det navnet 
Gud tidligere hadde forkynt for Ham: ”Herren er sen til vrede og rik på miskunn. Han tilgir misgjerning og 
overtredelse...” (v. 18).  
 
Og Gud tilgav folket, men Han lot dem ikke få innta Kanaan. I stedet lot Han dem få det slik de selv hadde bedt 
om da de klaget og sa at det ville være bedre for dem å omkomme i ørkenen (jf. v. 2). Alle som var over 20 år og 
som var blitt mønstret til hæren – de over 600 000 mann (se over) – skulle få dø i ørkenen slik de hadde bedt om. 
Bare Kaleb og Josva skulle få komme inn i Kanaan sammen med den neste generasjonen av israelitter, de som 
nå var under 20 år. Men før de skulle få komme inn i løftets land, måtte de tilbringe 40 år i ørkenen. Denne 
perioden tilsvarte de 40 dagene som speiderne hadde brukt på å utforske landet (v. 28-34). Folket vendte tilbake 
til ødemarken, og først 40 år senere stod de på ny ved grensen til det lovede Kanaan.  


