
KAPITTEL 2 

En ørken med giftige slangerEn ørken med giftige slangerEn ørken med giftige slangerEn ørken med giftige slanger 
 
På grensen til Kanaan igjen 
 
Etter den 40 år lange ørkenvandringen slo israelittene leir i landet Moab, på østsiden av elven Jordan. På den 
andre siden av elven lå Kanaan. Nå ble det holdt en ny folketelling etter samme mønster som ved Sinai-fjellet. 
Alle israelittiske menn over 20 år ble registrert og mønstret til hæren (4. Mos. 26). Folketellingen gav følgende 
resultater:  
 

Antall etterkommere av Ruben:  43 730  (v. 7) 
Antall etterkommere av Simeon:  22 200  (v. 14) 
Antall etterkommere av Gad:  40 500   (v. 18) 
Antall etterkommere av Juda:  76 500  (v. 22) 
Antall etterkommere av Jissakar:  64 300  (v. 25) 
Antall etterkommere av Sebulon:  60 500  (v. 27) 
Antall etterkommere av Efraim:   32 500  (v. 37) 
Antall etterkommere av Manasse:  52 700  (v. 34) 
Antall etterkommere av Benjamin:  45 600  (v. 41) 
Antall etterkommere av Dan:   64 400  (v. 43) 
Antall etterkommere av Asjer:   53 400  (v. 47) 
Antall etterkommere av Naftali:   45 400  (v. 50) 

  
Tilsammen utgjorde disse 601 730 menn. Levittene ble mønstret separat, og det ble registrert 23 000 av hankjønn 
som var én måned gammel eller eldre. I tillegg til de israelittiske mennene kom kvinner, barn og følgesvenner fra 
andre folkeslag. Samlet kan de derfor godt ha vært rundt fem millioner (jf. Ved Sinai i Kap. 1). Selv om 
fordelingen mellom de ulike stammene i løpet av de 40 årene var blitt forandret, kan det totale antallet ha vært 
omtrent det samme som da folket dro opp mot Kanaan første gang. 
 

”Men av disse var det ikke en eneste mann som ble mønstret av Moses og presten Aron den gangen de 
mønstret Israels barn i Sinai-ørkenen. For Herren hadde sagt til dem:”De skal sannelig dø i ørkenen.” 
Derfor var det ikke en eneste mann igjen av dem, bortsett fra Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns 
sønn.” (v. 64-65). 

 
Førti år tidligere hadde folket gjort opprør mot Gud. De forkastet Ham, Hans løfter og de Han hadde utvalgt til å 
føre dem inn i Kanaan. Den israelittiske hæren hadde nektet å innta landet. Ingen av disse var lenger i live, med 
unntak av Josva og Kaleb, som hele tiden hadde holdt seg til Gud. Det var altså en helt ny generasjon israelitter 
som nå stod klar til å innta det lovede land. Noen hadde i sine unge år vært vitne til det som skjedde under 
utgangen fra Egypt, ved Sinai-fjellet og på grensen til Kanaan. Andre var blitt født under ørkenvandringen. 
 
Moses selv fikk ikke komme inn i Kanaan. Gud utvalgte Josva til å lede israelittene videre (4. Mos. 27, 18-21). I 
sin avskjedstale til folket minnet Moses dem om hvem det var som hadde ledet dem ut fra Egypt og ført dem 
frem til løftelandet. Det var Gud, Abraham, Jakobs og Isaks Gud, deres fedres Gud. Det var Han som hadde 
utført store undre i Egypt og latt Rødehavet dele seg slik at de kunne gå tørrskodd over (2. Mos. 14). Det var Han 
som hadde talt til dem fra Sinai-fjellet, og som de hadde inngått en pakt med (2. Mos. 24). Det var Han som 
hadde mettet dem med manna og vakler (2. Mos. 16), latt vann bryte frem fra klippen i ørkenen (2. Mos. 17) og 
gitt dem seier over mektige fiendehærer (4. Mos. 21). 
 
 
Til et godt land 
 
I Kanaan ventet store velsignelser. Samtidig måtte folket passe seg. De 40 årene i ørkenen var et resultat av 
opprør mot Gud. Opprøret som hadde funnet sted på grensen til Kanaans land, var heller ikke det eneste. I tiden 
mellom utgangen fra Egypt og den dag de for andre gang stod ved grensen til løftelandet, hadde de gjentatte 



ganger gjort opprør eller klaget mot Gud. Nedenfor følger noen eksempler, samt konsekvensen av eller Guds 
respons på deres opprør: 
 

l Klage mot Moses da de var fanget mellom Rødehavet og egypterhæren. ð Gud lot dem gå over på tørr 
havbunn, mens egypterne druknet i havet (2. Mos. 14, 11-12. 19-28). 

 
l Klage over at de ikke hadde kjøtt og brød å spise i ørkenen. ð Gud mettet dem med vakler (fugler) og 

manna (2. Mos. 16, 3. 8. 13-18).  
 

l Klage over vannmangel i ørkenen. ð Gud lot vann renne ut fra en klippe ved Sinai-fjellet (2. Mos. 17, 
1-6). 

 
l Folket laget seg en avgud, en gullkalv, som de tilbad som sin gud og frelser, mens Moses var oppe på 

Sinai-fjellet for å få steintavlene med De ti bud fra Gud. ð Gud forkastet ikke folket, men 3000 menn 
som ikke ville vende om, ble drept. Andre ble rammet av sykdom (2. Mos. 32). 

 
l Voldsom klage kort tid etter avreisen fra Sinai-fjellet. ð Det brøt ut en stor brann i leiren og noen 

omkom. Moses gikk i forbønn for folket, og ilden døde ut (4. Mos. 11, 1-2). 
 
l Klage over at de ikke hadde kjøtt å spise, misnøye med mannaen. ð Gud lot dem få vakler, men mange 

av israelittene omkom der (4. Mos. 11, 4-6. 31-33). 
 
l Folket drev hor med moabittiske kvinner og tok del i avgudsritualene deres. ð 24 000 menn døde i  

en pest (4. Mos. 25, 1-9). 
 
 
På grunn av vantro, opprør og ulydighet var det mange som hadde omkommet i ørkenen. Men fortsatt regnet 
Gud Abrahams etterkommere som sitt folk, og Han hadde omsorg for dem. I sin avskjedstale til folket sa Moses 
til dem det Gud hadde bedt ham si (5. Mos. 1, 3). Ett av poengene han understreket, var at de ikke måtte glemme 
sin historie eller hvordan Gud hadde ledet dem: 
 

”Du skal huske hele den veien som Herren din Gud førte deg disse 40 årene i ørkenen, for å ydmyke 
deg og prøve deg, så Han kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde Hans bud eller 
ikke.” (5. Mos. 8, 2). 

 
Ved Sinai-fjellet hadde Gud inngått en pakt med israelittene. Gud presenterte sine lover for dem, og folket svarte 
med å si: ”Alt det Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde.” (2. Mos. 24, 7). Dette var deres samstemte respons. 
Likevel hadde de gang på gang brutt denne pakten. De hendelser som fant sted under ørkenvandringen, var med 
på å avsløre om de virkelig mente det de hadde sagt eller om det hele kun var uttrykk for et øyeblikks frykt eller 
infall. 
 
Det var viktig at de ikke glemte sin historie eller hvordan Gud hadde ledet dem. De måtte alltid ha klart for seg at 
Gud er en Gud som ransaker menneskenes hjerter, det vil si deres indre motiver. Det var ikke deres slektskap 
med Abraham eller deres bekjennelse som gjorde dem til Guds folk, men deres hjertes tilstand. Elsket de Gud og 
Hans lov? Ønsket de å følge Ham og lyde Ham?  
 

”Du skal huske hele den veien som Herren din Gud førte deg disse 40 årene i ørkenen, for å ydmyke 
deg og prøve deg, så Han kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde Hans bud eller 
ikke...”  

 
De prøvelser som israelittene møtte under ørkenvandringen, avslørte i mange tilfeller at folkets hjerter var langt 
unna Gud. Det var mange som hadde lovprist Gud når de hadde medgang, men som i motgang hadde klaget og 
gjort opprør. Moses fortsatte med å forklare hvorfor Gud tillot at det folket Han hadde utvalgt, møtte nettopp de 
prøvelsene som de gjorde: 
 

”...Derfor ydmyket Han deg, lot deg sulte og gav deg manna å ete – som verken du selv eller dine fedre 
kjente –, for at Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av brød, men mennesket lever av 
hvert ord som går ut av Herrens munn.” (v. 3). 

 



Folket var avhengig av Gud. Det var bare ved Hans hjelp at de kunne være lydige og etterleve Hans bud. Dersom 
de fulgte impulsene og lystene i sin egen natur, ville de komme til kort. De måtte derfor ikke glemme at det var 
Gud som gav dem styrke og nåde. Når de ble klar over sine feil, måtte de søke hjelp hos Gud. De måtte omvende 
seg og helhjertet overgi seg til Ham, slik at Han virkelig kunne få lede dem, ikke bare til det lovede landet, men 
også til det evige liv. 
 
Under hele ørkenvandringen hadde Gud tatt seg av sitt folk i kjærlighet. Han tok seg ikke bare av deres behov 
for mat og drikke, men Hans omsorg kom også til uttrykk i forhold til en rekke andre praktiske behov.”Klærne 
du hadde på deg ble ikke utslitt, og din fot hovnet ikke opp i disse førti årene,” minnet Moses dem på (v. 4), og 
han fortsatte: 
 

”Så skal du da erkjenne i ditt hjerte at slik som en mann tukter sin sønn, slik tukter Herren din Gud deg, 
så du holder Herren din Guds bud, og vandrer på Hans veier og frykter Ham.” (v. 5-6). 

 
På samme måte som gode foreldre oppdrar sine barn med tanke på deres nåværende og fremtidige beste, forsøkte 
Gud å oppdra sine barn, sitt folk. Det var viktig at folket forstod betydningen av å vende seg bort fra synd og 
ulydighet. Konsekvensen av synd og opprør er død, evig død. Men dersom de virkelig ville vende om til Gud, 
kunne de se frem til et evig liv i Guds rike (jf. Rom. 6, 23). 
 
Selv om det evige riket ikke ville bli opprettet før en gang i fremtiden (jf. Dan. 2, 44), hadde Gud gode planer for 
sitt folk allerede her i verden: 
 

”For Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med vannrike bekker, med kilder og vannårer 
som strømmer frem i daler og åser, et land med hvete og bygg, med vintrær og fikentrær og 
granatepler, et land med olivenolje og honning, et land der du ikke må spise ditt brød i armod, hvor du 
ikke skal angre noe, et land der steinene er jern, og du kan hogge kopper ut av fjellene.” (v. 7-9). 

 
Vannkilder, fruktbare åkrer, frukttrær og verdifulle naturressurser. Det var i sannhet et velsignet land de skulle 
få. 
 
 
”Vokt deg så ikke du glemmer...” 
 
Nå stod de på grensen til Kannan for å innta dette landet som ville gi dem så store velsignelser og fortrinn. Gud 
elsket dem og ønsket at de skulle ha det best mulig, også i dette livet. Men samtidig lå det en fare i dette. Moses 
fortsatte derfor sin tale med å gi folket en oppfordring: 
 

”Når du har spist og er mett, da skal du love Herren din Gud for det gode landet Han har gitt deg.” (v. 
10). 

 
Så lenge folket husket at det var Gud som velsignet dem, at det var Hans gaver de gledet seg over, ville de være 
trygge. Så lenge de dyrket takknemlighet, ydmykhet og kjærlighet til Gud i sine hjerter, ville de kunne fortsette å 
bo i landet, uten fare for sitt nåværende og fremtidige liv. Men det lå en stor fare i å glemme disse tingene. Det 
var derfor ikke uten grunn at Moses advarte dem: 
 

”Vokt deg så ikke du glemmer Herren din Gud, så du ikke holder Hans bud, Hans dommer og Hans 
lover som jeg befaler deg i dag.” (v. 11). 

 
Faren lå i at de midt i sin glede og medgang kunne komme til å glemme den Gud som hadde velsignet dem. Det 
ville få dem til å vende seg bort fra Ham og i stedet følge sine egene impulser og lyster til å gjøre det som ikke 
var rett. Moses fortsatte: 
 

”Når du har spist og er mett, og har bygd vakre hus og bor i dem, og når storfeet ditt og småfeet ditt 
blir tallrikt og du får sølv og gull i mengder, og alt du eier blir mer og mer [kort sagt når de nøt Guds 
gode gaver og hadde fred og velstand] da vokt deg så ikke ditt hjerte opphøyer seg, så du glemmer 
Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt, ut fra trellhuset.” (v. 12-14). 

 
Hadde ikke Gud grepet inn, ville israelittene fortsatt ha vært slaver i Egypt. De hadde ingen grunn til å opphøye 
seg selv. Gud hadde utvalgt seg et folk som stod nederst på rangstigen. Hvorfor? Fordi de ropte til Ham (2. Mos. 
3, 9), og fordi Han elsket dem. Han hadde ført dem til et land som gav dem større velsignelser enn de noen gang 



kunne drømme om. De måtte bare vokte seg for de farer som så ofte følger med medgang: stolthet, selvros og 
selvopphøyelse. De måtte vokte seg så ikke deres hjerter opphøyet seg, slik at de betraktet det hele som et 
velfortjent resultat av deres eget arbeid. Konsekvensen ville bli at de glemte Han som hadde ført dem ut av 
slaveriet og velsignet dem. 
 

”... da vokt deg så ikke ditt hjerte opphøyer seg, så du glemmer Herren din Gud som førte deg ut av 
landet Egypt, ut fra trellhuset.  
 
Det var Han som førte deg gjennom den store og forferdelige ørkenen, gjennom områder med giftige 
skorpioner, gjennom det tørre landet der det ikke var vann.  
 
Det var Han som lot vann strømme ut til deg fra den flintharde klippen. 
 
Det var Han som gav deg manna å ete i ørkenen – en mat som dine fedre ikke kjente –, for at Han kunne 
ydmyke deg og sette deg på prøve, så Han kunne gjøre godt mot deg til sist.” (v. 15-16).  

 
Minnet om hvordan Gud hadde ledet dem tidligere, ville hjelpe dem videre. Måten Gud hadde ledet dem på 
gjennom farer og problemer, fortalte mye om hvem Han var: Han var en Gud som elsket dem og ville deres 
beste. Alt som skjedde, skjedde for at”Han kunne gjøre godt mot deg til sist”. Selv om de ikke kunne forstå det 
mens de var midt i det, ledet Han dem alltid til deres eget beste. Dessuten var Han en Gud de kunne stole på. 
Dette var et viktig poeng. Det var Ham, og ikke seg selv, de skulle sette sin lit til.   
 

”Du må ikke si i ditt hjerte: ”Ved min egen kraft og min egen hånds styrke har jeg skaffet meg denne 
velstanden.” Men du skal huske Herren din Gud, for det er Han som gir deg kraft til å skaffe deg 
rikdom, så Han kan stadfeste sin pakt som Han sverget for dine fedre...” (v. 17-18). 

 
Det er Gud som gir velsignelser og kraft til å skaffe rikdom og det som er nødvendig for å opprettholde livet. 
Mennesker har lett for å glemme dette. I stedet gir de ofte seg selv den ære som skulle tilkomme Gud. De 
glemmer Ham og begynner snart å gå sine egne veier. Israelittene ble advart om hva konsekvensene av et slikt 
frafall ville bli: 
 

”Hvis du virkelig skulle glemme Herren din Gud og følge andre guder, tjene dem og tilbe dem, da skal 
jeg vitne mot dere på denne dag om at dere sannelig skal gå fortapt. På samme måten som de hedninge-
folkene Herren fører i fortapelsen foran deg, slik skal du gå fortapt, fordi du ikke ville lyde Herren din 
Guds røst.” (v. 19-20). 

 
Den samme skjebne som rammet de folkene som hadde forkastet Gud og Hans lov, ville ramme israelittene 
dersom de gjorde de samme syndene. Hele verden tilhørte Gud. Riktignok var israelittene utvalgt, men det hadde 
skjedd på grunnlag av deres holdning til Gud. Dersom de endret holdning, ville også forholdet bli annerledes. 
Gud er rettferdighetens Gud og driver ikke forskjellsbehandling.  
 

”Sannelig, himmelen og himlenes himler tilhører Herren din Gud, og jorden med alt som er på den... 
For Herren deres Gud er gudenes Gud og herrenes Herre, den store Gud, mektig og fryktinngytende, 
som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelse.” (5. Mos. 10, 14. 17). 

 
Det var ikke på grunn av de andre folkeslagenes gener eller stamtavle, men på grunn av deres synder, at Gud 
hadde besluttet å ta fra dem Kanaan og gi dette gode landet til israelittene. 
 
 
Ikke deres egen fortjeneste 
 

”Etter at Herren din Gud har drevet dem bort fra ditt ansikt, må du ikke tenke i ditt hjerte og si: ”På 
grunn av min egen rettferdighet har Herren ført meg inn for å ta dette landet i eie.” Nei, det er på 
grunn av disse folkeslagenes ugudelighet at Herren driver dem bort fra ditt ansikt.” (5. Mos. 9, 4). 

Da Gud flere hundre år tidligere lovet Abraham at han og hans etterkommere skulle få Kanaans land til arv, sa 
Han: 
 

”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... Men i det fjerde 



slektsledd skal de vende tilbake hit, for amorittenes ondskap er ennå ikke blitt fullstendig.” (1. Mos. 15, 
13. 16). 

 
På Abrahams tid var synden både utbredt og rotfestet i Kanaan. Ett eksempel på dette finner vi i byene Sodoma 
og Gomorra. På grunn av innbyggernes ugudelighet og umoral, ble disse byene ødelagt med svovel og ild fra 
himmelen (1. Mos. 19). Hadde det vært så lite som ti rettferdige mennesker i Sodoma, ville Gud ha spart byen (1. 
Mos. 18, 32). Men ikke engang det fant Han. Kun Abrahams nevø Lot og hans to døtre lot seg redde ut av byen 
før den ble ødelagt (1. Mos. 19, 16). 
 
Selv om Kanaan var gjennomsyret av synd, ville Gud gi innbyggerne mer tid. Fordi ”amorittenes ondskap ... 
ennå ikke [var] blitt fullstendig”, ville det gå flere generasjoner før Abrahams ætt skulle få overta landet. Men 
nå, mange hundre år senere, hadde Kanaans innbyggere fylt opp syndens mål. De hadde brukt opp sin nådetid. 
Gud ville ikke lenger bære over med deres ondskap.  
 
Dette var ett av de forhold Josva og Kaleb henviste til da de, etter å ha speidet ut landet, forsøkte å overbevise 
folket om at det ved å lyde Gud faktisk kunne innta Kanaan: 
 

”...Dersom Herren har behag i oss, så vil Han føre oss inn i dette landet og gi det til oss... 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!” (4. Mos. 14, 8-9). 

 
Josva og Kaleb hadde henvist til betydningen av lydighet mot Gud ord om at de nå skulle innta landet. De hadde 
henvist til Guds mektige kraft som kunne gi dem seier over en hvilken som helst fiende, hvor stor og sterk den 
enn måtte være. De hadde deretter henvist til at Kanaans innbyggere på grunn av sine vedvarende synder mot 
Gud, hadde overtrått sin nådetid: ”Deres vern har veket fra dem, og Herren er med oss...” Gud trakk sitt 
beskyttelse tilbake fra Kanaans innbyggere. Han ville gi israelittene seier.  
 
Det var viktig at israelittene forstod hvorfor Gud ville drive bort de andre folkeslagene og i stedet gi Kanaans 
land til dem. Moses forklarte: 
 

”Det er ikke på grunn av din rettferdighet eller på grunn av ditt hjertes oppriktighet at du får komme 
inn og ta landet deres i eie. Men det er på grunn av disse folkeslagenes ugudelighet at Herren din Gud 
driver dem bort fra ditt ansikt, og for at Han kan oppfylle ordet Han sverget for dine fedre, til Abraham, 
Isak og Jakob.” (5. Mos. 9, 5). 

 
Her nevnes to grunner: 
 

1) Folkeslagenes ugudelighet. 
 
2) Gud ville oppfylle sine løfter til Abraham, Isak og Jakob. 

 
Samtidig avvises to forhold som israelittene selv lett kunne komme til å tro var årsaken til deres fremgang og 
velsignelser, men som var fullstendig feil: 
 

1) Det var ikke på grunn av israelittenes rettferdighet at Gud gav dem Kanaan. 
 

2) Det var heller ikke på grunn av deres oppriktighet. 
 
De andre folkeslagene var riktignok avgudsdyrkere som praktiserte en del forferdelige ritualer, slik som å ofre 
sine barn til avgudene ved å brenne dem på ilden (5. Mos. 12, 31). Men israelittene hadde heller ikke en historie 
å være stolte av. I talen minnet Moses dem nok en gang på dette: 
 

”Derfor skal du kjenne at det ikke er på grunn av din egen rettferdighet Herren din Gud gir deg dette 
gode landet til eiendom, for du er et stivnakket folk. Husk på og glem ikke hvordan du gjorde Herren 
din Gud vred i ørkenen. Fra den dagen du drog ut fra landet Egypt, til dere kom til dette stedet, har 
dere gjort opprør mot Herren.” (5. Mos. 9, 6-7). 

 
Moses forsøkte ikke å skjule de feilene som Abrahams etterkommere hadde begått på veien mot løftets land. 
Minnet om deres egen skrøpelighet ville gjøre dem ydmyke. I stedet for å rose seg som bedre enn andre 
folkeslag, ville de kunne ha medlidenhet med dem. Når de innså hvor tålmodig Gud hadde vært med dem, ville 



de selv være tålmodige med andre. De ville forsøke å vise dem til Ham som kunne fri dem fra deres synder og la 
dem få del i løftet om et evig liv. 
 
Moses minnet deretter folket på gullkalven som var blitt laget og tilbedt ved Sinai-fjellet. Han minnet dem på de 
mange gangene de hadde klaget mot Gud, gjort opprør eller nektet å stole på Ham. Folket kjente til 
konsekvensene av disse handlingene. Nå måtte historien bli dem en kilde til lærdom, slik at de ikke begikk de 
samme feilene på nytt.  
 
Gud hadde opprettet en pakt med folket. Denne innebar en rekke løfter, men stilte også krav: 
 

”Og nå, Israel, hva ber Herren din Gud deg om, uten dette, at du frykter Herren din Gud, vandrer på 
hele Hans vei og elsker Ham, at du tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, så du 
holder Herrens bud og Hans lover, som jeg befaler deg i dag, til det gode for deg.” (5. Mos. 10, 12-13). 

 
En helhjertet tjeneste og overgivelse, ikke av frykt, men av kjærlighet, var nødvendig både for deres nåværende 
og fremtidige beste. En fullkommen lydighet mot Guds vilje og Hans lover ville være ”til det gode” for dem. 
 
 
Et møte med giftige ørkenslanger 
 
Selv om israelittene hadde vært et opprørsk folk, hadde Gud tatt seg av dem med stor omsorg. Han hadde sørget 
for deres timelige behov i ørkenen, selv etter at de hadde gjort opprør. Dersom folket tenkte etter, ville de huske 
flere synlige beviser på Guds omsorg. ”Klærne du hadde på deg ble ikke utslitt, og din fot hovnet ikke opp i disse 
førti årene,” minnet Moses dem på (5. Mos. 8, 4).  
 
Gud hadde alltid handlet til deres beste, både når det gjaldt å dekke deres grunnleggende behov, og når det gjaldt 
å rettlede dem. Veiledningen innebar både praktiske lærdommer og irettesettelser. Guds forhold til folket var 
som et nært og nødvendig familieforhold (jf. 5. Mos. 8, 5). 
 
Reisen gjennom ørkenen hadde ikke vært uten farer. Israelittene hadde vandret gjennom områder med giftige 
slanger og skorpioner. Det hadde vært store, øde strekninger uten vann. Men Gud hadde alltid sørget for dem. 
 

”Det var Han som førte deg gjennom den store og forferdelig ørkenen, gjennom områder med giftige 
slanger og skorpioner, gjennom det tørre landet der det ikke var vann. Det var Han som lot vann strøm-
me ut til deg fra den flintharde klippen. Det var Han som gav deg manna å ete...” (v. 15-16). 

 
Gud hadde gitt dem både mat og drikke, og Han hadde beskyttet dem mot ville dyr og kryp. 
 
På grunn av opprøret ved grensen til Kanaan, hadde israelittene blitt henvist til 40 år i ødemarken (4. Mos. 14, 
33-34). Etter denne tidsperioden vendte de igjen tilbake mot Kanaan. Mens de lå i leir i Kadesj, sendte de en 
budbærer til kongen av Edom med forespørsel om å få reise gjennom hans landområde. Edom, som lå sørøst for 
Kanaan, var bebodd av etterkommerne av Esau, Jakobs bror (1. Mos. 36, 9). 
 
Kongen av Edom nektet å la israelittene reise gjennom landet, selv om de lovet å holde seg til hovedveien og 
betale for det de eller deres dyr kom til å drikke av edomittenes vann. For å hindre at de kom inn i landet, 
mønstret edomittkongen hæren og dro imot israelittenes leir. Israelittene trakk seg da tilbake, og slo leir ved 
fjellet Hor (4. Mos. 20, 14-22). Mens de var her, døde Moses’ bror Aron, 123 år gammel (4. Mos. 33, 39).  
 
Det gikk noen uker før israelittene fortsatte reisen. På grunn av edomittenes motvilje, måtte de gå en omvei for å 
komme til Kanaan. De ble nødt til å dra rundt Edom, gjennom ødemarken. Dette satte israelittenes tro og 
tålmodighet på prøve. Ikke lang tid etter at de hadde dratt fra fjellet Hor, fant det sted en ganske spesiell 
hendelse. Om dette kan vi lese: 
 

”Så brøt de opp fra fjellet Hor og la ut på veien til Rødehavet for å komme rundt landet Edom. Mens de 
var på veien, ble folket utålmodige i sin sjel. Folket klaget mot Gud og mot Moses og sa: 
 
”Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? For her finnes det verken brød eller vann, 
og vår sjel vemmes ved dette usle brødet [mannaen].” 
 



Da sendte Herren giftslanger inn blant folket, og de bet folket. Da døde mange av israelsfolket. Derfor 
kom folket til Moses og sa: 
 
”Vi har syndet, for vi har talt mot Herren og mot deg. Gå i forbønn til Herren at Han må ta slangen 
bort fra oss.” 
 
Så gikk Moses i forbønn for folket. Da sa Herren til Moses: 
 
”Lag deg en giftslange og sett den på en stang! Da skal det skje: Hver den som er bitt og ser på den, 
skal leve.”  
 
Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Da skjedde det: Hver gang en slange hadde 
bitt noen, og han festet blikket på kobberslangen, fikk han leve.” (4. Mos. 21, 4-9). 

 
 
Opprør med store konsekvenser 
 
For å komme rundt Edom, måtte israelittene først dra sørover mot Rødehavet. Veien gikk gjennom en varm, tørr 
ørken. Det var deres egen ulydighet mot Gud som i sin tid hadde ført til at de nå befant seg i ødemarken og ikke i 
Kanaan. I vantro hadde de nektet å innta landet og måtte derfor tilbringe de neste 40 årene som nomader i 
ødemarken. Nå var de misfornøyde med situasjonen. 
 
Mens de ennå lå i leir ved fjellet Hor, var de blitt angrepet av kongen av Arad og hans hær. Dette var kananeere 
som bodde i den sørlige delen av Kanaan. De tok noen av israelittene til fange. Israelittene ropte da til Gud om 
hjelp, og Han svarte på deres bønner med å gi dem seier (4. Mos. 21, 1-3). 
 
Denne episoden var en oppmuntring for israelittene og burde ha styrket deres tro. Men i ødemarken, der de gikk 
med ryggen mot Kanaan og var omgitt av ørkensand, var det andre ting som fikk førsteplassen i deres tanker. 
Reisen virket vanskelig. De var tørste og hadde fått nok av mannaen, brødet som Gud på underfullt vis velsignet 
dem med hver dag. Deres tålmodighet tok slutt, og i deres sinn virket Egypt mer forlokkende enn stedet de nå 
befant seg. De begynte derfor å klage mot Gud og Moses: 
 

”Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? For her finnes det verken brød eller vann, 
og vår sjel vemmes ved dette usle brødet.” 

 
Ikke én eneste dag fra da de var blitt ført ut fra Egypt og like til denne dag hadde folket lidd nød. De hadde 
riktignok tilbrakt mye tid i øde og ufruktbart landskap, men Gud hadde alltid sørget for dem. Klærne dere var 
ikke blitt utslitt, føttene hovnet ikke opp. Gud hadde gitt dem både manna og vakler. Han hadde gitt dem friskt 
vann å drikke, selv på de mest utenkelige steder, og Han hadde bevart dem mot ødemarkens farer. 
 
Gud hadde ikke ledet dem ut av Egypt for å la dem dø i ørkenen, men for å føre dem inn i Kanaan. Det forhold at 
så mange av dem likevel omkom i ødemarken, var en konsekvens av deres opprør mot Gud. I stedet for å innta 
Kanaans land på Guds ord, hadde de bedt om å få dø i ørkenen (4. Mos. 14, 2). Gud lot dem få sitt ønske oppfylt 
under den 40 år lange ørkenvandringen. 
 
Likevel klaget folket på Gud, og de klaget på Moses, den mannen som Gud valgt til å lede dem ut fra Egypt. De 
sådde tvil om Guds motiver, og uten grunn la de skylden for alle sine problemer på Ham som så langt bare hadde 
hjulpet dem. Dette opprøret fikk alvorlige konsekvenser. Så langt hadde giftslanger ikke vært noe stort problem, 
men nå invaderte de leiren. Mange ble bitt og døde. 
 
Dette ble en vekker for israelittene. De kom til Moses og innrømmet sin synd. ”Vi har syndet, for vi har talt mot 
Herren og mot deg,” sa de. ”Gå i forbønn til Herren om at Han må ta slangen bort fra oss.” Tross den 
urettferdige behandlingen, var ikke Moses bitter på folket. Som så mange ganger før gikk han i forbønn for dem, 
og Gud lyttet til den ydmyke mannens bønner. 
 
”Lag deg en giftslange og sett den på en stang,” sa Herren til Moses. ”Da skal det skje: Hver den som er blitt 
bitt og ser på den, skal leve.”  Moses laget en slange av kobber og satte den på en stang, nøyaktig slik Gud 
hadde sagt. De som var blitt bitt av giftslangene og lå for døden, skulle bare se på denne kobberslangen, og så 
ville de få helsen tilbake og leve.  
 



Kobberslangen 
 
Det var ingenting magisk med selve kobberslangen. Den var bare kobber som var smeltet om til formen av en 
giftslange og satt på en stang. Heller ikke det å se på den hadde i seg selv en helbredende eller livgivende effekt. 
Det var troens blikk som brakte de døende israelittene tilbake til livet. Gud hadde sagt at det skulle gjøres på 
denne måten.  
 

”Lag deg en giftslange og sett den på en stang! Da skal det skje: Hver den som er bitt og ser på den, 
skal leve.” 

 
De israelittene som ikke hadde tillit til Guds ord og ikke ville se på kobberslangen, døde i sin vantro. Men de 
som i tro valgte å lyde Ham, fikk også oppleve hvordan løftet ble oppfylt. 
 

”Hver gang en slange hadde bitt noen, og han festet blikket på kobberslangen, fikk han leve.” 
 
Folket forstod at slangene hadde kommet inn blant dem på grunn av deres synder. Hendelsen ydmyket dem, men 
lærte dem samtidig noe om Guds kraft til å frelse. Den enkle løsningen – et blikk på en kobberslange på en stang 
– gjorde det klart at det verken var tilfeldigheter eller en vidundermedisin som gjorde at de overlevde. Det var 
Guds kraft og barmhjertighet som brakte dem tilbake til livet.  
  
Selv om de var syndere og hadde gjort opprør uten grunn, fikk de oppleve hvordan Gud likevel tok imot dem når 
de i ydmykhet og anger vendte seg til Ham og i tro festet blikket på kobberslangen. De fikk oppleve at Gud er 
”barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet”, en Gud som ”tilgir misgjerning og 
overtredelser og synd”  (2. Mos. 34, 6. 7). 
 
Hendelsen med kobberslangen gav israelittene og deres etterkommere enda en viktig lærdom. Når Jesus over 
1000 år senere skulle forklare Guds frelsesplan for Nikodemus, brukte Han denne hendelsen for å illustrere noen 
viktige poenger. Nikodemus var rådsherre og tilhørte fariseernes parti. Dette innebar at han tilhørte en av de mest 
innflytelsesrike gruppene av religiøse lærere i sin tid. Jesus var lite populær blant de fleste fariseerne, men noen 
trodde på Ham. Blant dem var Nikodemus, og han valgte å oppsøke Jesus om natten. 
 
Under samtalen den natten forklarte Jesus Nikodemus om Guds frelsesplan og hvorfor Han var kommet til denne 
verden. For å gjøre frelsesplanen lettere å forstå, trakk Han frem hendelsen med kobberslangen. Etter å ha 
understreket hvor viktig det er med omvendelse og et forandret liv – ”en ny fødsel” – for å bli frelst (Joh. 3, 3-8), 
sa Han: 
 

”På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli løftet 
opp, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (v. 14-15).  

 
Kobberslangen hadde vært et resultat av Guds barmhjertighet, og den illustrerte den kjærlighet som Gud har til 
vår verden. For å redde dens innbyggere fra å gå evig fortapt, hvilket er konsekvensen av deres synd og opprør, 
var Gud villig til å gi sin Sønn til å dø i deres sted. Guds kjærlighet er grunnlaget for hele frelsesplanen. 
 

”For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (v. 16). 

 
Kobberslangen var ikke bare en illustrasjon av Guds barmhjertighet, men også et direkte symbol på Frelseren 
som skulle komme til verden. Ingen mennesker kan, verken ved gode gjerninger eller ved ofringer, bli tilgitt og 
renset for synd – på samme måte som ingen av israelittene som var blitt bitt, kunne gjøre noe selv for å unngå 
døden. Det var kun ved å feste blikket på kobberslangen i tro, at de kunne overleve. Slik var det også med 
frelsen: 
 

”På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli løftet 
opp, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” 

 
Til tross for at de har syndet og gjort opprør mot Ham, ønsker Gud å frelse menneskene, slik at de ikke går 
fortapt. Hans forhold til dem og Hans plan for å frelse dem, illustreres på en veldig god måte gjennom israelitten-
es erfaring med kobberslangen. Jesus fortsatte med å si til Nikodemus: 
 



”For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved 
Ham. 
 
Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd 
på Guds enbårne Sønns navn.” (v. 17-18). 

 
Gud gav sin Sønn for å frelse menneskene fra syndens gift og dens konsekvens, døden. Slik israelittene var 
døende fordi de var blitt bitt av giftslangene, er alle mennesker døende på grunn av sine synder. Men på samme 
måte som en døende israelitt i tro kunne feste blikket på kobberslangen og leve, vil hvert menneske som vender 
seg til Jesus og i tro tar imot Ham som sin frelser, få arve et evig liv. 
 

”...for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. ... Den som tror på Ham, blir 
ikke dømt.” 

 
Enhver synder som tror på Jesus som sin personlige frelser, vil ikke bli dømt for sine synder. I stedet vil ved-
kommende bli tilgitt og renset for synd (jf. 1. Joh. 1, 9). Dette er den eneste mulighet til frelse som menneske-
heten har. Tilbudet gis til alle, og valget er deres. 
 
 ”Men de som ikke tror, er allerede dømt...” 
 
De israelittene som ikke ville tro Guds ord og se på kobberslangen, døde på grunn av giften de hadde fått i seg 
gjennom slangebittet. De forkastet det middel til helbredelse og liv som Gud hadde stilt frem for dem. På samme 
måte vil enhver synder som ikke ønsker å ta imot den frelsen som Jesus tilbyr, selv måtte bære konsekvensen av 
sine synder. Gud kan ikke lege dem mot deres vilje. Derfor er de ”allerede dømt”, ettersom de ”ikke har trodd 
på Guds enbårne Sønns navn”. 
 
 
Kobberslangen ødelegges 
 
Kobberslangen i seg selv hadde bare hatt verdi som symbol. Den var et symbol på Guds frelse der og da i 
ørkenen, og den var et bilde på Frelseren som en gang skulle komme til verden. 
 
På sin videre vandring mot Kanaan tok israelittene med seg kobberslangen som Moses hadde laget. Slik kom den 
til å utgjøre en synlig påminnelse om det som en gang hadde funnet sted i ødemarken. Sammen med den 
historiske beretningen som Moses skrev ned, vitnet den til kommende generasjoner om den spesielle hendelsen. 
Den var således en viktig symbolsk gjenstand.  
 
Gjennom årenes løp ble israelittenes tanker om kobberslangen likevel forandret. Flere hundre år etter at de hadde 
inntatt Kanaan, måtte den derfor ødelegges. Folket hadde da i lang tid tilbedt ulike avguder i tillegg til Gud. Som 
en del av dette frafallet, tilbad de også kobberslangen, som de kalte for Nehusjtan (”bronsetingen”). 
 
På slutten av det åttende århundre f.Kr. ble Hiskia konge over Juda. Vi fortelles om ham at han ”gjorde det som 
var rett i Herrens øyne, helt og fullt”. Den unge kongen tok et oppgjør med avgudsreligionene som hadde fått 
innpass i landet, og som ledet folket bort fra Gud. 
 

”Han rev ned offerhaugene, knuste billedstøttene og hogde ned Asjera-pælen [en kanaaneisk gudinne], 
og den bronseslangen Moses hadde laget, knuste han i småbiter. For helt til de dager hadde Israels 
barn brent røkelse for den og kalt den Nehusjtan.” (2. Kong. 18, 3-4). 

 
Det hadde aldri vært Guds hensikt at kobberslangen skulle tilbes eller æres. Den var i seg selv bare et symbol. 
Den var riktignok et viktig symbol, men da folket mistet symbolikken av syne og i stedet tilbad slangen, var det 
riktig å ødelegge den. Det var Gud som frelste, ikke kobberslangen. 
Denne hendelsen kan blant annet lære oss at Gud ikke har behag i ting eller handlinger som i utgangspunktet kan 
være akseptable eller endog bra, dersom de misbrukes. Kobberslangen var til stor nytte for israelittene idet den 
minnet dem om den alvorlige hendelsen i ødemarken. Selv om de ikke hadde husket på hendelsen, ville det ikke 
være farlig at de tok gjenstanden med seg på sin vandring. Men da de begynte å tilbe den, bidro kobberslangen 
til å lede dem bort fra Gud og frelsen. Deres misbruk av gjenstanden var derfor svært alvorlig, og Gud hadde 
ikke lenger behag i kobberslangen. 
 



Bibelen gir oss flere eksempler på hvordan ting eller ordninger som Gud har innstiftet, kan bli farlige for menne-
sker når de misbrukes, i den forstand at de leder dem bort fra Gud og Hans frelsesvei. Ett eksempel er ordningen 
med offerdyr. I utgangspunktet var dette en gagnlig ordning. Den vitnet om syndens alvor og konsekvens, ledet 
oppmerksomheten mot den kommende Frelseren og illustrerte prinsippene i frelsesplanen på en god måte. Så 
lenge ordningen oppfylte denne hensikten, var den etter Guds vilje. Men når folket mistet symbolikken av syne 
og selve offerhandlingen kom i fokus på bekostning av anger, omvendelse og overgivelse til Gud, hadde ikke 
Gud lenger behag i de ofringene som ble foretatt – selv om de ble utført etter Hans retningslinjer.  
 
Jesaja ble kalt til profet i Juda noen tiår før kong Hiskia gjennomførte sine reformer. Folket tilbad da en rekke 
ulike guder, samtidig som de fortsatte med seremonier som var innstiftet av Gud. Dyreofringene ble utført som 
de skulle, men oppriktig anger over synd og sann omvendelse hadde ikke funnet sted. Jesaja formidlet da Guds 
budskap til folket: 
 

”Hva skal Jeg med alle deres slaktoffer? sier Herren. Jeg er mettet av brennoffer av værer og fett fra 
gjøkalver. Jeg har ikke behag i blodet av okser, av lam eller bukker.”  (Jes. 1, 11).  

 
Gud ønsket ikke at de skulle ofre dyr. Han ønsket at de skulle ta avstand fra synd, omvende seg og ta imot Hans 
frelsestilbud.  
 

”Kom ikke med flere gagnløse grødeoffer! Den røkelsen er en styggedom for Meg. Nymåne og sabbat 
og innkalling til høytidssamling – Jeg tåler ikke ondskap sammen med hellig samling. ... Når dere 
rekker hendene ut, skjuler Jeg Mine øyne for dere.  Selv om dere ber mange bønner, så hører Jeg 
likevel ikke. Deres hender er fulle av blod.  

 
Vask dere, rens dere! Få deres onde gjerninger bort fra Mine øyne. Hold opp med å gjøre det onde! 
Lær å gjøre det gode!...” (v. 13-17). 

 
Folkets blandingsreligion og deres ønske om frelse uten omvendelse var avskyeligt og uakseptabelt for Gud. Slik 
ofringene nå foregikk, hadde de ingen verdi, verken for Gud eller for folket. Offerdyrene kunne i seg selv ikke ta 
bort deres synder. Selv om de oftet dyr etter dyr, stod de der like skyldige. Men dersom de ville vende seg om til 
Gud, ville Han tilgi dem. Jesajas budskap fortsatte: 
 

”Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; Om deres synder er som skarlagen, skal de 
bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som ull...”  (v. 18). 

 
Frelsen var stadig tilgjengelig, men den var ikke avhengig av offerdyr. Dyreofringene var kun symbolske. Det 
var Gud som frelste, ikke offerhandlingene. 
  
 
Hvorfor kom giftslangene? 
 
Da folket klaget mot Gud og Moses i ødemarken, var det ingen tvil om at de handlet uriktig. At de måtte vende 
tilbake til ørkenen i stedet for å innta Kanaan, var et resultat av deres egne valg (4. Mos. 14). Det var ingen 
streng straff Gud hadde gitt dem. Han ville fortsatt la Abrahams etterkommere få arve landet, men først en 
generasjon senere.  
 
Israelittene hadde heller ingen grunn til bekymring eller misnøye. Gud hadde hjulpet dem utallige ganger så 
langt på reisen, mange ganger på mirakuløst vis. Han var fortsatt med dem, ledet dem og brydde seg om dem. 
Dette hadde de også nettopp fått erfare da Han gav dem seier over kongen av Arad (4. Mos. 21, 1-3). Likevel 
forherdet folket seg og klaget. Resultatet var at de fikk uventet besøk: Giftslanger kom inn blant dem og mange 
ble bitt. Men hvorfor kom disse slangene? Var det Gud som sendte dem? Ledet Han slangene inn i leiren? 
 
Så langt hadde ikke folket vært plaget av giftige slanger på reisen. De hadde vandret gjennom flere ørkener siden 
de forlot Egypt. Gud hadde ledet dem den veien. I sin avskjedstale sa Moses: 
 

”Det var Han som førte deg gjenom den store og forferdelige ørkenen, gjennom områder med giftige 
slanger og skorpioner...” (5. Mos. 8, 15). 

 
Det var mange giftige slanger og kryp i de øde områdene som israelittene reiste igjennom, og hvor de fra tid til 
annen slo leir. Men de farlige dyrene hadde ikke fått komme nær dem. Gud hadde bevart dem. På samme måte 



som Han beskyttet dem mot plagene i Egypt, hadde Han holdt sin beskyttende hånd over sitt folk der de vandret 
gjennom den farlige ørkenen. 
 
Da israelittene, til tross for de mange bevisene på Guds omsorg og kjærlighet, valgte å kritisere og anklage Ham 
for å ha ført dem ut fra Egypt for å ta fra dem deres privilegier og gi dem lidelser og problemer i stedet, trakk 
Gud sin beskyttelse tilbake fra dem. Det var ikke lenger noen som hindret de giftige slangene i å komme inn i 
leiren, og det tok ikke lang tid før de første israelittene ble bitt.  
 
Folket hadde flere ganger tidligere klaget mot Gud når de møtte vanskeligheter, og det på falskt grunnlag. Men 
da giftslangene kom, klandret de ikke Gud. De erkjente at det var en konsekvens av deres egne synder. De 
bekjente sin synd for Moses og ba ham gå i forbønn for dem til Gud om at Han måtte ta slangene bort fra dem (4. 
Mos. 21, 7). Det ble tydeligere enn noen gang før hvordan Gud tidligere på reisen hadde bevart dem mot disse 
giftige krypene. Deres ønske og eneste håp var at Gud igjen måtte vise dem barmhjertighet og holde slangene 
unna. 
 
Folket trengte å lære en lekse om takknemlighet, ydmykhet og ekte, helhjertet omvendelse. Det var ikke Gud 
som ledet slangene inn blant dem. Men da de nok en gang gjorde opprør mot Ham og ikke ville vende om fra 
sine synder, trakk Gud sin beskyttelse tilbake fra dem slik at slangene uhindret kunne snike seg inn og ramme 
dem med sin dødelige gift. Når så folket igjen vendte seg til Gud, kom Hans kjærlighet nok en gang til syne. Alt 
de behøvde å gjøre var å feste blikket på kobberslangen – en handling som ville vitne om at de stolte på Hans ord 
og var villige til å lyde Ham. Dersom de bare gjorde dette, ville Gud helbrede dem og gi dem livet tilbake. 
 
Da Moses senere minnet israelittene om begivenhetene fra ørkenvandringen, la han vekt på hvordan Guds 
handlemåte med dem alltid tjente dem til det beste: 
 

”Så skal du da erkjenne i ditt hjerte at slik en mann tukter sin sønn, slik tukter Herren din Gud deg, så 
du holder Herren din Guds bud, og vandrer på Hans veier og frykter Ham.” (5. Mos. 8, 5-6). 

 
Gud søkte alltid folkets beste. Han hadde ingen glede i deres død eller lidelse, men ønsket at de skulle vende om 
slik at Han kunne lege dem og gi dem liv, evig liv (jf. Esek. 18, 23). Kong Salomo, som i sin tid var verdenskjent 
på grunn av sin visdom (1. Kong. 10, 24), erkjente dette: 
 

”Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og bli ikke oppgitt over Hans refs, for den Herren elsker, den 
refser Han, slik også en far gjør med den sønn han har kjær.” (Ord. 3, 11-12).  

 
På samme måte som en far oppdrar sin kjære sønn til hans eget beste, forsøker Gud å oppdra menneskene som 
Han elsket ”så høyt ... at Han gav sin Sønn, den enbårne” for at de ”ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”. 
 
Et barn forstår ikke alltid hva som er til dets eget beste eller hvorfor foreldrene gjør som de gjør. Men etter hvert 
som det blir større, kan det kanskje forstå de ting som tidligere var uklare. Barnet lærer å sette pris på det 
foreldrene har gjort, og innser ta de handlet ut ifra det som var til det beste for barnet der og da og med tanke på 
fremtiden. Med samme omtanke og kjærlighet var det Gud ledet israelittene gjennom ørkenen. Som Moses sa til 
folket: 
 

”Det var Han som førte deg gjennom den store og forferdelige ørkenen, gjennom områder med giftige 
slanger og skorpioner, gjennom det tørre landet der det ikke var vann. Det var Han som lot vann 
strømme ut til deg fra den flintharde klippen. Det var Han som gav deg manna og ete i ørkenen – en mat 
dine fedre ikke kjente –, for at Han kunne ydmyke deg og sette deg på prøve, så Han kunne gjøre godt 
mot deg til sist.” (5. Mos. 8, 15-16). 

 


