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Sangen om Guds vingård 
 
I det femte kapittel i profeten Jesajas bok finner vi en lignelse i form av en sang: 
 
 ”La meg nå synge for min elskede, min elskedes sang om Hans vingård: 
 

Min elskede hadde en vingård på en overmåte fruktbar høyde. Han grov den om og renset den for stein. 
Han plantet edle vintrær i den. Midt i den bygde Han et tårn og hogg ut en vinpresse der. Så forventet 
Han at den skulle gi druer, men råtten frukt var alt den bar. 
 
Og nå, du som hører til i Jerusalem og du mann av Juda, døm nå mellom Meg og Min vingård. 
 
Hva mer var det å gjøre for Min vingård, som ikke Jeg har gjort med den? Når Jeg forventet at den 
skulle gi druer, hvorfor gav den ikke annet enn råtten frukt? 
 
Nå skal Jeg la dere få vite hva Jeg skal gjøre med Min vingård: 
 
Jeg tar bort gjerdet rundt den, så den blir beitet snau. Jeg river ned muren omkring den, så den blir 
nedtråkket. Jeg legger den øde. Den blir ikke beskåret eller hakket opp, men det skal vokse opp torne-
kratt og tornebusker. Skyene befaler Jeg at de ikke lar regnet falle på den.” (Jes. 5, 1-6). 

 
Jesaja var profet omkring det åttende århundre f.Kr., i en tid da de som skulle være Guds folk, hadde vendt seg 
bort fra Ham og tilbad forskjellige avguder. Advarslene fra Moses om ikke å glemme fortiden og Guds ledelse, 
var gjennom flere generasjoner blitt ignorert. 
 
I sangen om Guds vingård gis en fremstilling av Gud og Hans folk. Guds vingård, eller ”min elskedes vingård” 
som Jesaja kaller den, var et bilde på Guds folk:”For vingården til hærskarenes Herre er Israels hus...” står det i 
sangen (v. 7). 
 
Dette var det folket som Gud hadde hentet ut fra slaveri og undertrykkelse i Egypt. Han hadde ledet dem til et 
godt land og gitt dem rike velsignelser. Han hadde lagt alt til rette for at de skulle ha det bra her i verden, 
samtidig som Han sørget for å vise dem veien til frelse og evig liv. Han lærte dem sin lov og forklarte folket at 
Han var både villig til og i stand til å hjelpe dem med å etterleve den. Jesajas sang gir en god illustrasjon på alt 
Gud hadde gjort for sitt folk: 
 

”Min elskede har en vingård på en overmåte fruktbar høyde. Han grov den om og renset den for stein. 
Han plantet edle vintrær i den. Midt i den bygde Han et tårn og hogg ut en vinpresse der.” (v. 2). 

 
Alt som måtte til for å skape en god vingård med gode vekstvilkår, var blitt gjort. 
 
 ”Så forventet Han at den skulle gi druer...” (v. 2). 
 
Forholdene lå til rette for vekst av god frukt, og det var rimelig å forvente god frukt. Det var dette vingårdens 
Herre forventet å finne i sin vingård. Hva dette innebar i praksis, hadde Moses forklart israelittene da de for 
andre gang stod på grensen til Kanaans land: 
  

”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). 

 



Dette var de gode frukter Guds folk var ment å bære – en helhjertet tjeneste og lydighet mot Guds lov, basert på 
kjærlighet til Ham og til sannheten. Alt var lagt til rette for at folket skulle kunne bære en slik frukt. Dersom de 
tillot det, ville Gud skrive sin lov i deres hjerter og sinn og forme deres karakter etter sitt bilde (jf. Jer. 31, 33 og 
1. Mos. 1, 27).  
 
Men israelittene holdt ikke fast på Guds veier etter at de hadde inntatt det lovede land. Tross alt Han hadde gjort 
for dem, vendte de seg bort fra Ham, og resultatet ble deretter. I sangen spør derfor vingårdens Herre: 
 

”Hva mer var det å gjøre for Min vingård, som ikke Jeg har gjort med den? Når Jeg forventet at den 
skulle gi druer, hvorfor gav den ikke annet enn råtten frukt?” 

 
Jesaja forklarer hva Han mener med dette utsagnet: 
 

”Han forventet rettferdig dom, men se, det var bare blodsutgytelse; og rettferdighet, men se, det var 
bare nødrop.” (v. 7). 

 
 
”Jeg tar bort gjerdet rundt den...” 
 
Vingården bar ikke den frukten man kunne forvente. Den var ikke bare fruktløs, men bar i stedet frem råtten 
frukt. Den gode frukten som Gud forventet av sitt folk, var ”rettferdig dom” og ”rettferdighet”, frukter som 
ville komme av lydighet mot Hans lov og kjærlighet til Ham og andre mennesker. Men denne frukten fant Han 
ikke i sin vingård. Hans folk bar i stedet ”råtten frukt” – tilbedelse av avguder, urettferdighet og blodsutgytelse. 
 
Frukten som vingårdens Herre fant i sin vingård, kunne gi inntrykk av at det hele hadde vært et mislykket 
prosjekt. Men var det hos Ham feilen lå? Var det noe mer Han kunne gjøre for den enn det Han allerede hadde 
gjort? Nei, vingårdens Herre hadde gjort alt Han kunne gjøre. Men hvor var det da problemet lå? Var det selve 
vingården det var noe galt med? Og hva skulle gjøres med problemet? 
 
I sangen forteller vingårdens eier hva Han vil gjøre med sin vingård på grunn av den dårlige frukten den bar 
frem: 
 

”Jeg tar bort gjerdet rundt den, så den blir beitet snau. Jeg river ned muren omkring den, så den blir 
nedtråkket. Jeg legger den øde. Den blir ikke beskåret eller hakket opp, men det skal vokse opp torne-
kratt og tornebusker. Skyene befaler Jeg at de ikke lar regnet falle på den.” (Jes. 5, 5-6). 

 
Så langt hadde vingården vært beskyttet av et gjerde som forhindret at ville dyr kom inn i den, spiste av vin-
trærne og tråkket den ned. Men på grunn av den råtne frukten som vokste i vingården, bestemte dens eier seg for 
å forandre på forholdene: 
 
 ”Jeg tar bort gjerdet rundt den... Jeg river ned muren omkring den...” 
 
Når bekyttelsen rundt vingården ble fjernet, kunne de ville dyrene fritt komme inn i den. Disse ville sørge for at 
vingården ble ”beitet snau” og ”nedtråkket”. Det var altså de ville dyrene som stod bak ødeleggelsen av vin-
gården, og de inntok den etter sitt eget begjær etter å spise av den. Likevel sa vingårdens eier at det var Han som 
la den øde. Dette kunne Han si fordi Han både hadde makt til å beskytte sin vingård og til å la være. 
  

”Jeg tar bort gjerdet rundt den, så den blir beitet snau. Jeg river ned muren omkring den, så den blir 
nedtråkket. Jeg legger den øde...” 

 
 
Israel blir kongeømme 
 
Under ledelse av Josva inntok israelittene Kanaan, og landet ble fordelt mellom de tolv stammene (Jos. 14-19). 
Løftet som flere hundre år tidligere var blitt gitt til Abraham, og som Gud så mange ganger hadde gjentatt, ble 
oppfylt. 
 

”Herren gav Israel hele det landet Han hadde sverget å gi deres fedre, og de tok det i eie og bosatte seg 
der. Herren gav dem ro rundt på alle kanter, slik Han hadde sverget for deres fedre. ... Herren overgav 



alle fiendene deres i deres hånd. Ikke et ord ble til intet av alle de gode ordene Herren hadde talt til 
Israels hus. Alt gikk i oppfyllelse.” (Jos. 21, 43-45). 

 
Etter at Josva var død, fulgte en periode hvor Israel ble styrt av dommere. I denne perioden falt israelittene stadig 
fra Gud og tilbad avgudene til de folkene som var blitt boende i Kanaan. Et slikt frafall ble som regel etterfulgt 
av et militært nederlag. Israelittene ble erobret og undertrykt av andre folkeslag frem til de vendte om til Gud og 
ba Ham om utfrielse. Gud reiste da opp dommere for dem som ledet dem til seier i kampen mot undertrykkerne 
(se Fylt av medynk med sitt folk nedenfor).  
 
Mens Samuel var dommer i Israel, kom israelittenes ledere til ham med dette ønsket på folkets vegne: 
 

”Se, du er gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Sett en konge blant oss til å dømme oss, 
slik alle folkeslagene har.” (1. Sam. 8, 5). 

 
Opprinnelig hadde hensikten vært at Gud skulle være sitt folks konge, men nå ønsket de seg en leder etter den 
modell som de så de andre folkeslagene hadde. Slik Samuel så det, var det galt av folket å velge seg en menne-
skelig leder på denne måten. Han la saken frem for Gud, som svarte med å si: 
 

”Hør på folkets røst i alt de sier til deg. For det er ikke deg de har forkastet, men det er Meg de har 
forkastet, for at Jeg ikke skal være konge over dem.” (v. 7). 

 
Folkets ønske var ikke riktig, men Gud ville likevel la dem få det som de ville. For at israelittene skulle forstå 
hva de egentlig hadde bedt om, ba Han Samuel om først å advare dem om hvor stor makt en slik konge ville ha, 
og hvilke konsekvenser det ville få for dem (v. 9-18). Folket ville likevel ikke lytte til advarslene og holdt fast på 
sitt: 
 

”Nei, vi vil ha en konge over oss. For vi vil være som alle de andre fokeslagene, og kongen vår skal 
være dommer for oss og dra ut foran oss og føre krigene våre.” (v. 20). 

 
Folkets ønske ble innfridd. En mann fra Benjamins stamme som het Saul, ble salvet til konge (1. Sam. 10, 1). Da 
den nye kongen ble innsatt, holdt Samuel en tale til folket hvor han minnet dem om hvordan han selv hadde 
virket som dommer iblant dem uten å bedra noen, og om hvordan Gud tidligere hadde ledet og frelst sitt folk, 
blant annet i dommertiden (se over). Gud hadde gitt dem seier over sterke motstandere. Nå hadde de følt seg 
truet av et av sine nabofolk, ammonittene. I stedet for å vende seg direkte til Gud for å få hjelp, hadde de bedt 
om å få en konge som kunne lede dem i kampen. Gud gav dem Saul.  
 

”Da dere så at Nakasj, ammonittenes konge, kom imot dere, sa dere til meg: ”Nei, en konge skal herske 
over oss”, enda Herren deres Gud var deres konge. Se nå, her har dere den kongen dere bad om. Og se, 
Herren har satt en konge over dere.” (1. Sam. 12, 12-13). 

 
Saul ledet den israelittiske hæren til seier over ammonittene, og det var etter denne begivenheten at han ble inn-
satt som konge (1. Sam. 11). Selv om folket hadde forkastet Gud som sin konge, forkastet ikke Gud dem. De 
kunne fortsatt være Hans folk, men dette forholdet var avhengig av de valg de ville ta i fremtiden. Samuel 
fortsatte derfor sin tale med å advare folket: 
  

”Hvis dere frykter Herren, tjener Ham og lyder Hans røst, og ikke gjør opprør mot det som kommer fra 
Herrens munn, da skal både dere og kongen som hersker over dere, holde frem med å følge Herren 
deres Gud.  
 
Men hvis dere ikke lyder Herrens røst, men gjør opprør mot det som kommer fra Herrens munn, da skal 
Herrens hånd være mot dere, slik den var mot deres fedre.” (1. Sam. 12, 14-15). 

 
Betingelsene for å nyte Guds velsignelser var nøyaktig de samme for disse israelittene som de hadde vært for 
deres forfedre. Gud ønsket et folk som bar god frukt, et folk som var lydig mot Hans lover og som elsket Ham og 
hverandre. Hvis de valgte å vende seg fra Ham, ville Han ta sitt vern ifra dem på samme måte som Han hadde 
gjort med deres forfedre. Gud gjør ikke forskjell på folk.  
 
Da Gud utvalgte Saul til konge, var han en ydmyk, gudfryktig og rettferdig mann. Men hans forhold til Gud 
forandret seg. Da han hadde vært konge over Israel i to år, handlet han imot Guds påbud (1. Sam. 13,1-14). Dette 



gjentok seg. Saul hadde begynt å vandre bort fra Gud, og han ville ikke vende om. Han ble derfor forkastet som 
konge. Gud utvalgte gjeteren David, som var av Juda stamme, til å være konge i hans sted (1. Sam. 16, 1. 11-13).  
 
David holdt seg hele tiden nær Gud, og blir regnet som en av de mest rettferdige kongene i Israel (jf. 1. Kong. 
15, 11; 2. Kong. 18, 3; 22, 2). Han var konge over israelittene i 40 år, og vant i denne perioden seier over mange 
folkeslag (se f.eks. 2. Sam. 8). Under David ble Jerusalem erobret fra jebusittene og gjort til hovedstad i riket (2. 
Sam. 5, 9). Kong David arrangerte en folketelling, som viste at det var 1 200 000 menn som kunne tjenestegjøre 
i hæren (2. Sam. 24, 9). Dette var omtrent en fordobling av det antall menn som var blitt registrert like før 
israelittene inntok Kanaan (se Kap. 2).  
 
Davids sønn Salomo overtok tronen etter ham (1. Kong. 2, 12). Under hans styre hadde Israel fred og stadig 
økende velstand. Det var tydelig at løftene som en gang var blitt gitt til Abraham (se Kap. 1), nå var blitt oppfylt: 
 

”Juda og Israel var en mengde så tallrik som sanden ved havet, og de spiste og drakk og gledet seg. Så 
hersket Salomo over alle kongerikene fra Elven til Filisterlandet, helt til grensen mot Egypt... Og han 
hadde fred på alle kanter rundt seg.” (1. Kong. 4, 20-21. 24). 

 
Salomo var en gudfryktig mann og verdenskjent for sin visdom (1. Kong. 4, 29-34). Det var han som bygde 
tempelet for Gud i Jerusalem. Byggingen startet i det 480. året etter at isralittene hadde dratt ut av Egypt, og 
varte i syv år (1. Kong. 6, 1. 38). På sine eldre dager hadde Salomo en periode hvor han falt fra Gud. Påvirket av 
sine mange hedenske koner, begynte han å tilbe deres avguder og ofre til dem. Guds budskap kom derfor til ham: 
 

”Fordi du har gjort dette, og du ikke har holdt Min pakt og Mine lover som Jeg bød deg, skal Jeg 
sannelig rive kongedømmet fra deg og gi det til din tjener. Men for din far Davids skyld skal Jeg ikke 
gjøre det i din levetid. Jeg river det ut av din sønns hånd. Men Jeg skal ikke rive hele kongedømmet 
bort. Jeg skal gi din sønn én stamme, for Min tjener Davids skyld, og for Jerusalems skyld, staden Jeg 
har utvalgt.” (1. Kong. 11, 11-13). 

 
Etter kong Salomos død, ble Israel delt i to. Den største delen, som bestod av ti stammer, ble fortsatt kalt Israel. 
Her ble Jeroboam, Salomos tjener, konge (1. Kong. 11, 26). Den sørlige delen som hadde tilhørt Judas stamme, 
fortsatte å bli regjert av Davids og Salomos etterkommere. Dette riket ble heretter kalt for Juda, men inkluderte 
også Benjamins stamme (1. Kong. 12, 17. 21-24). 
 
 
Gjerdet fjernes fra Israel 
 
Israel var snar til å vende seg bort fra Gud. Jeroboam fryktet at hans egen sikkerhet og makt ville bli truet 
dersom innbyggerne fortsatte å reise til tempelet i Jerusalem, hovedstaden i Juda, for å tilbe Gud eller feire de 
årlige høytidene. Han sørget derfor for at det ble støpt to gullkalver som han plasserte i to viktige byer i Israel, én 
i Dan i nord og én i Betel i sør. Til folket sa han: 
 

”Det er altfor tungvint for dere å dra opp til Jerusalem. Her er dine guder, Israel, som førte deg opp fra 
landet Egypt.” (1. Kong. 12, 28). 

 
Erfaringene fra deres egen historie var delvis blitt glemt eller ignorert. Da israelittene ved Sinai-fjellet var 
bekymret fordi Moses ble så lenge borte, hadde de laget seg en gullkalv, som de tilbad som sin frelser og gud. 
De ofret til den etter den offerordning som ble brukt i tilbedelsen av Gud, samtidig som de innførte elementer fra 
andre religioners ritualer (2. Mos. 32). Kalven omtalte de på følgende måte: 
 
 ”Dette er din gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt!” (v. 4). 
 
Nå gjentok israelittene den samme feilen i dobbelt målestokk. ”Her er dine guder, Israel, som førte deg opp fra 
landet Egypt,” sa Jeroboam (1. Kong. 12, 28), og folket fulgte oppfordringen og tilbad kalvene. I tillegg innsatte 
Jeroboam egne prester og innførte ritualer som ikke hørte hjemme i de religiøse forordningene som Gud hadde 
gitt (v.31-33). Israelittene tok ikke lærdom av historien fra Sinai. 
 
Samtlige konger som fulgte etter Jeroboam på Israel trone, videreførte frafallet og avgudsdyrkelsen. Kongedøm-
met hadde gjort folket sårbart. Kongen hadde en sterk religiøs innflytelse, og det var kun et fåtall mennesker som 
fortsatte å holde seg til Gud.  
 



Gud sendte stadig profeter med budskap til sitt folk for å få dem til å vende om. Blant de mest kjente var Elia, 
Elisja og Mika. Samtidig virket også profeter i Juda, blant annet Jesaja, som skrev ned sangen om Guds vingård. 
Mens Jesaja virket som profet (Jes. 1, 1), ble Israel erobret av assyrerne. Folket ble bortført til Assyria, en av 
datidens stormakter (2. Kong. 17, 5-6). Om grunnen til at dette skjedde, fortelles vi: 
 

”Dette skjedde fordi Israels barn hadde syndet mot Herren deres Gud, Han som hadde ledet dem opp 
fra landet Egypt... Men de hadde likevel fryktet andre guder. De vandret etter skikkene til hedninge-
folkene som Herren hadde drevet bort fra Israels ansikt, og etter skikkene som kongene i Israel selv 
hadde laget.” (2. Kong. 17, 7-8). 

 
Gjennom Moses hadde israelittene fått advarsler 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.” (5. Mos. 8, 19-20). 

 
De hedenske folkeslagene var blitt drevet ut av Kanaan på grunn av sin ugudelighet (5. Mos. 9, 4). Nå hadde 
Israel fulgt i deres fotspor: 
 

”De forlot alle budene fra Herren deres Gud og laget seg et støpt gudebilde, to kalver [se over], og de 
laget seg en Asjera-pæl, og tilbad hele himmelens hærskare og dyrket Ba’al. De fikk sine sønner og 
døtre til å gå gjennom ilden, de drev med spådom og tydet varsler, og solgte seg til å gjøre det som er 
ondt i Herrens øyne, så de egget Herren til vrede.” (2. Kong. 17, 16-17). 

 
Det var ikke mangelfull kunnskap om Gud og Hans vilje som gjorde at folket syndet på denne måten. Både 
lovene, forskriftene og deres egen historie var skrevet ned. Alt dette var tilgjengelig kunnskap, sammen med 
gjentatte advarsler om hva som ville bli konsekvensene av et frafall. Selv etter at flertallet av befolkningen hadde 
vendt seg fra Ham, gjorde Gud mange forsøk på å hjelpe dem på rett vei. Han sendte dem profeter som 
oppfordret dem til å vende om, men de ville ikke høre. 
 

”...de gjorde nakkene stive, på samme måten som nakkene også hadde vært stive på deres fedre, de som 
ikke trodde på Herren deres Gud. De forkastet Herrens forskrifter og Hans pakt, den Han hadde sluttet 
med deres fedre, og Hans vitnesbyrd, det Han hadde vitnet mot dem. De fulgte den tomme 
avgudsdyrkelsen og ble selv tomme. Og de fulgte etter hedningefolkene som bodde rundt dem, dem 
Herren hadde befalt at de ikke skulle følge etter.” (2. Kong. 17, 14-15). 

 
Til tross for alt Gud hadde gjort for den, bar vingården råtten frukt. Derfor ble den til slutt også rammet av den 
konsekvensen som Moses hadde advart dem om: 
 

”På samme måten som de hedningefolkene Herren fører i fortapelsen foran deg, slik skal også du gå 
fortapt, fordi du ikke ville lyde Herren din Guds røst.” 

 
Det gikk med Guds vingård, Israels hus, slik Jesaja hadde sagt i sangen: 
 

”Jeg tar bort gjerdet rundt den, så den blir beitet snau. Jeg river ned muren omkring den, så den blir 
nedtråkket...” 

 
Gud trakk sin beskyttelse tilbake fra Israel. Snart kom villdyrene inn i vingården, beitet den snau og tråkket den 
ned: 
 

”I det niende regjeringsåret til Hosea [Israels konge] inntok Assyrias konge Samaria [hovedstaden] og 
førte Israel bort til Assyria...  
 
...For Israels barn vandret i alle de syndene som Jeroboam hadde gjort. De omvendte seg ikke fra dem 
før Herren hadde støtt Israel bort fra sitt åsyn, slik Han hadde sagt ved alle sine tjenere profetene. Så 
ble Israel bortført fra sitt eget land til Assyria...” (2. Kong. 17, 6. 22-23). 

 
 
 



Gjerdet fjernes fra Juda 
 

”Men heller ikke Juda holdt budene fra Herren deres Gud, men de vandret etter de skikkene Israel selv 
hadde laget.” (2. Kong. 17, 18). 

 
Judas frafall kom senere og var mer vekslende. I perioder satt det reformatorkonger på tronen, og disse holdt seg 
helhjertet til Gud og gjenopprettet gudsdyrkelsen etter Guds ord. Folket fulgte stort sett kongene. Under en 
gudfryktig konges regjeringstid, holdt folket seg nær Gud, men falt kongen fra, gjordet også folket det. Det 
endelige resultatet i Juda var likevel frafall. Også denne delen av Guds vingård bar råtten frukt. Frafallet omfattet 
alle deler av folket. 
 

”Også alle lederne for prestene og folket ble bare mer og mer troløse, idet de fulgte alle folkeslagenes 
styggedommer, og de gjorde Herrens hus [tempelet] urent, det huset Han hadde helliget i Jerusalem.” 
(2. Krø. 36, 14). 

 
Selv om folket vendte seg bort fra Gud, var Han tålmodig med dem. I kjærlighet forsøkte Han å få dem til å 
vende om: 
 

”Herren, deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved sine budbærere. Han reiste dem tidlig opp og 
sendte dem, for Han hadde medynk med sitt folk og med sin bolig. Men de hånte Guds budbærere, 
foraktet Hans ord og fnyste av Hans profeter, helt til Herrens vrede brøt frem mot Hans folk, og det ikke 
fantes noe botemiddel lenger.” (v. 15-16). 

 
–”Hva mer var det å gjøre for Min vingård, som ikke Jeg har gjort med den?” Folket forherdet seg, og det var 
ikke mulig å nå dem. Det hadde gått så langt at det ”ikke fantes noe botemiddel lenger”. Den eneste løsningen 
var å ta gjerdet bort fra vingården og rive muren ned. Resultatet var at Juda ble erobret av babylonerne: 
 

”Deres unge menn drepte han [babylonerkongen] med sverdet i deres hellige hus, og han hadde ingen 
medynk verken med den unge mannen eller med jomfruen, verken med den gamle eller den svake...  
 
Alle gjenstandene ... og skattene fra Herrens hus og skattene til kongen og lederne hans, alt dette tok 
han med til Babylon. Så brente de Guds hus og rev ned murene omkring Jerusalem. De brente alle 
borgene som var der og ødela alle de kostbare gjenstandene i dem.  
 
De som unnslapp sverdet, tok han med seg som fanger til Babylon, der de ble slaver for ham og hans 
sønner inntil perserriket overtok kongemakten.” (2. Krø. 36, 17-20). 

 
Gjerdet var fjernet. Vingården ble beitet snau, trampet ned og lagt øde. 
 
 
”Velg derfor livet...” 
 
Det var det samme som hadde skjedd da giftslangene kom inn blant israelittene i ørkenen. Det beskyttende 
gjerdet ble tatt bort fra vingården på grunn av den råtne frukten folket bar. Da de opplevde konsekvensene av 
sine synder idet vingården ble trampet ned og beitet snau, vendte folket om til Gud – og Han besvarte deres bønn 
om hjelp. 
 
Da israelittene skulle innta Kanaan, hadde Moses lagt to alternativer frem for dem: Enten var de på Guds side 
fullt og helt, eller så var de det ikke. Det fantes ingen mellomting. Begge de to alternativene hadde konsekven-
ser, og Gud ville ikke at folket skulle være uvitende om dem når de tok sin beslutning. Moses sa derfor til dem: 
 

”Se, i dag legger jeg frem for dere velsignelsen og forbannelsen. Velsignelsen, hvis dere lyder Herren 
deres Guds bud, som jeg befaler dere i dag, og forbannelsen, hvis dere ikke lyder Herren deres Guds 
bud, men viker av fra den veien som jeg befaler dere i dag...” (5. Mos. 11, 27-28).  

 
Folket hadde to muligheter, og det var opp til dem selv å velge: 
 
Alternativ 1: Lydighet, som ville føre til Guds velsignelser. Disse står beskrevet i 5. Mos. 28, 1-14, og innebar 
blant annet seier over fiender, fruktbare avlinger og velstand. 
 



Alternativ 2: Ulydighet, som ville føre til de forbannelsene som vi finner nedtegnet i 5. Mos. 28, 15-68.  Blant 
disse var tørke, sykdom, villdyr, krig og fangenskap. Så lenge de holdt fast ved Gud, ville Han beskytte dem mot 
alt dette. Men dersom de valgte ulydighet og forherdet seg, ville Han trekke sin beskyttende hånd tilbake fra 
dem, og de ville bli rammet av disse forbannelsene. 
 
Moses fortsatte med å klargjøre forskjellene mellom de to alternativene: 
 

”Se, i dag har jeg satt foran deg livet og det gode, og døden og det onde, idet jeg i dag befaler deg å 
elske Herren din Gud, å vandre på Hans veier, og å holde Hans bud, Hans lover og Hans dommer, for 
at du skal leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i det landet du kommer inn for å ta i eie. 
 
Men hvis ditt hjerte vender seg bort og du ikke vil høre, og du blir drevet til å tilbe andre guder og tjene 
dem, da forkynner jeg dere i dag at dere sannelig skal gå fortapt. Da skal dere ikke få flere dager i det 
landet som du drar over Jordan for å komme inn i og ta i eie.” (5. Mos. 30, 15-18). 

 
Folket kunne velge det ene, eller de kunne velge det andre. Valgte de Guds side, ville Han rikelig velsigne dem, 
og Han ville bevare dem mot mange farer og problemer. Lydighet mot Gud ville være til deres eget beste, både i 
det nåværende liv og med tanke på fremtiden. Moses visste godt at valget lå hos den enkelte, men han anbefalte 
dem å velge det første alternativet. 
 

”Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du 
og dine etterkommere skal få leve.” (v. 19). 

 
 
”Så sant du vender om til Herren...” 
 
Men hva ville skje dersom folket i fremtiden kom til å vende seg bort fra Gud, og dermed fikk erfare at gjerdet 
rundt vingården ble revet ned? Ville alt håp være ute? 
 
Sammen med de to alternativene – velsignelsen og forbannelsen – lot Moses israelittene også få kjennskap til et 
løfte fra Ham som elsket dem så høyt: 
 

”Når alle disse tingene kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt foran deg, og 
du tar det til hjerte blant alle de folkeslagene som Herren din Gud driver deg bort til, og du vender om 
til Herren din Gud og lyder Hans røst, i alt det jeg befaler dere i dag, du og dine barn, av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel, da skal Herren din Gud føre deg tilbake fra fangenskapet og vise deg 
barmhjertighet... 
 
Så skal Herren din Gud føre deg tilbake til det landet som dine fedre tok i eie, og du skal ta det i eie. 
Han skal gjøre vel mot deg og gjøre deg enda mer tallrik enn dine fedre. 
 
Herren din Gud skal legge alle disse forbannelsene på dine fiender og på dem som hater deg og 
forfølger deg. Du skal igjen lyde Herrens røst og gjøre etter alle Hans bud... 
 
Herren din Gud skal gi deg overflod... For Herren skal igjen fryde seg over deg, så Han gir deg det 
gode, slik Han gledet seg over dine fedre, så sant du lyder Herren din Guds røst, så du holder Hans bud 
og Hans lover..., og så sant du vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din sjel.” (5. 
Mos. 30, 1-10). 

 
Slik Gud hadde hørt israelittenes bønn i ødemarken da de ba om befrielse fra giftslangene, ville Han svare sitt 
folk når de igjen vendte om og søkte Ham helhjertet. Han ville besvare deres bønner og gjøre godt mot dem. Når 
de valgte Ham, ville Han gi dem store velsignelser – og Han ville gi dem livet.  
 
På samme måte som giftslangene, ville nederlag og fangenskap derfor kunne tjene til folkets beste. Så lenge de 
forherdet seg og nektet å vende om fra sine synder, var det umulig for Gud å frelse dem. Men trengsel og pro-
blemer fører ofte til selvransakelse og omvendelse. Fra israelittenes ørkenvandring finner vi mange eksempler på 
dette. Også dere historie etter at de inntok Kanaan gir en god illustrasjon på Guds kjærlighet til menneskene, 
Hans tålmodighet med dem og Hans ustanselige arbeid for å frelse dem. 
 
 



Et uklokt valg 
 
Mens israelittene ennå lå i leir ved Sinai-fjellet, hadde Gud sagt til dem om Kanaan og landets innbyggere: 
 

”...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... 
 
...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 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, 
24-25. 31-33). 

  
Det hadde ikke vært Guds hensikt at israelittene skulle blande seg med de folkeslagene som bodde i Kanaan. 
Disse var avgudsdyrkere, og enhver form for politisk eller religiøs pakt med dem, ville lede israelittene bort fra 
Gud. I stedet for å kunne undervise de andre folkeslagene om Gud, frelsen og Guds prinsipper, ville israelittene 
bli som dem. 
 
Da israelittene omsider inntok Kanaan og begynte å bosette seg der, drev de ikke bort alle folkene som bodde 
der. Noen var foreløpig for sterke. Andre satte de i stedet til å gjøre tvangsarbeid for seg (Dom. 1). Gud lot da 
disse folkene bli værende i landet slik at de kunne bli en prøve på israelittenes villighet til å lyde Ham. Om de 
folkeslagene som ble boende i Kanaan, kan vi lese: 
 

”Det var fem fyrster blant filisterne, alle kanaaneerne, sidonierne og hevittene som bodde i Libanon-
fjellet... Disse ble igjen for at Han [Gud] ved dem skulle sette Israel på prøve, for å kjenne om de ville 
lyde Herrens bud, som Han hadde gitt deres fedre ved Moses.” (Dom. 3, 3-4). 

 
Det var ikke Guds plan at disse folkeslagene skulle bli igjen i Kanaan slik at de kunne friste israelittene med sin 
levemåte og sine ritualer. Gud hadde bedt israelittene om å drive dem ut, og Han hadde lovet dem hjelp og styrke 
til å klare det (2. Mos. 23, 22-31). Men israelittene gjorde ikke som Gud hadde sagt. Derfor ble folkeslagene 
værende – og med dem også fristelsen til å følge deres skikker. Gud visste hva konsekvensene av dette kunne bli, 
og Han hadde gjentatte ganger advart folket. Men på grunnlag av folkets valg, tillot Han likevel at enkelte av 
Kanaans innbyggere ble boende blant israelittene. 
 
Tross alle advarsler gjorde folket nøyaktig det Gud hadde advart dem mot å gjøre. De blandet seg med de andre 
folkeslagene og knyttet nære bånd til dem. Det tok ikke lang tid før de også begynte å tilbe deres guder.  
 

”Slik bodde Israels barn midt blant kanaaneerne, hetittene, amorittene, perisittene, hevittene og jebusit-
tene. De tok deres døtre til hustruer, og de gav sine døtre til deres sønner. Og de dyrket deres guder.” 
(Dom. 3, 5-6). 

 
Israelittene holdt seg til Gud så lenge Josva og den generasjonen som hadde vært med på ørkenvandringen, var i 
live. Men da disse døde, begynte avgudstilbedelsen: 
 

”Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og de dyrket Ba’alene. De forlot Herren, sine 
fedres Gud, som hadde ført dem ut av landet Egypt. De fulgte andre guder blant gudene til de folkene 
som bodde rundt dem. De tilbad dem, og de egget Herren til vrede. De forlot Herren og tjente Ba’al og 
Astartene.” (Jos. 2, 11-13). 

 
Israelittene hadde tatt et valg, og snart fikk de høste konsekvensene av dette: 

 
”Herrens vrede ble opptent mot Israel. Derfor overgav Han dem i røveres hånd, og de plyndret dem. 
Han prisgav dem i deres fienders hånd, de som bodde rundt dem, så de ikke lenger kunne holde stand 
overfor sine fiender. Hvor de enn drog ut, var Herrens hånd imot dem, slik Herren hadde sagt, og slik 
Herren hadde sverget det skulle gå dem...” (v. 14). 

 
Israelittene hadde valgt ulydighet, og deres militære nederlag var ikke noe annet enn en oppfyllelse av det Gud 
hadde sagt ville komme dersom de valgte å vede seg fra Ham: 
 



”Se, i dag legger jeg frem for dere velsignelsen og forbannelsen. Velsignelsen, hvis dere lyder Herren 
deres Guds bud, som jeg befaler dere i dag, og forbannelsen, hvis dere ikke lyder Herren deres Guds 
bud, men viker av fra den veien som jeg befaler dere i dag...” (5. Mos. 11, 27-28).  

 
Israelittene hadde valgt ulydighet. Derfor ble de også rammet av forbannelsen (jf. 5. Mos. 28, 15-65; 30, 15-19). 
 
 
Fylt av medynk med sitt folk 
 
Da giftslangene kom inn blant israel-
ittene, hadde det ført dem til omvend-
else. Det samme ble resultatet av at den 
unge nasjonen Israel ble rammet av for-
bannelsene som en følge av ulydighet. 
 

”...de kom i stor trengsel. Da 
oppreiste Herren dommere som 
fridde dem ut av grepet til dem 
som plyndret dem.” (Dom. 2, 
15-16). 

 
Problemene førte til at folket vendte seg 
til Gud, og Gud oppfylte det løftet Han 
tidligere hadde gitt dem. Han reiste opp 
en dommer som ledet folket til seier 
over sine undertrykkere og gjenopprettet 
freden i riket. Men folkets omvendelse 
var kortvarig. 
 

”Men heller ikke sine dommere 
ville de høre på, og de drev hor 
med andre guder og tilbad dem. 
De var snare til å vende seg 
bort fra den veien deres fedre 
hadde vandret i lydighet mot 
Herrens bud. De gjorde ikke 
som dem.” (v. 17). 

 
Så snart de igjen nøt fred, frihet og vel-
stand, vendte folket seg bort fra Gud. 
Dette skjedde gang på gang. Så lenge 
dommeren var i live, kunne de holde seg 
nær Gud, men etter hans død, var de 
snare til å gjøre det som var ondt i Guds 
øyne. 
 

”Da dommeren var død, skjed-
de det: De ble forvendt og ble 
enda mer fordervet enn sine 
fedre. De fulgte andre guder, 
dyrket og tilbad dem. De sluttet 
verken med sine gjerninger 
eller sin trass.” (v. 19). 

 
Til tross for alt Gud hadde gjort for sin vingård – Hans velsignelser, Hans undervisning og Hans advarsler – bar 
vingården råtten frukt. Derfor fjernet Han gjerdet rundt den slik at villdyrene fikk fritt leide: 
 

”...Han prisgav dem i deres fienders hånd, de som bodde rundt dem, så de ikke lenger kunne holde 
stand overfor sine fiender.” (v. 14). 

 

Lignelsen om den fortapte sønn 

 
En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far: ”Far, gi meg den 
delen av eiendommen som tilfaller meg.” Så delte han eiendommen sin 
mellom dem. 
 
Ikke mange dagene etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog 
til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende 
liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet, 
og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av 
dem som bodde i landet. Og han sendte ham ut på markene for å mate svin. 
Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt av, for ingen 
gav ham noe. 
 
Men da han kom til seg selv, sa han: ”Hvor mange av min fars leietjenere 
har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult! Jeg vil stå opp og gå 
til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og fremfor 
deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som 
en av leiekarene dine.” 
 
Og han stod opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så 
hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte 
og falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham: ”Far, jeg har 
syndet mot himmelen og fremfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles 
din sønn.” Men faren sa til sine tjenere: ”Hent frem den beste festdrakten og 
ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans! 
Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade! For 
denne sønnen min var død og er blitt levende igjen. Han var fortapt og er 
blitt funnet.” Og de begynte å være glade. 
 
Nå var hans eldre sønn ute på marken. Og da han var på hjemvei og nærmet 
seg huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte 
hva dette skulle bety. Han sa til ham. ”Din bror er kommet, og fordi din far 
fikk ham tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven.” Men han ble 
harm og ville ikke gå inn. Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham. Så svarte 
han med å si til sin far: ”Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri 
overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje, så jeg 
kunne ha fest sammen med vennene mine. Men så snart denne sønnen din 
kom, han som har sløst bort arven etter deg sammen med skjøger, da slaktet 
du gjøkalven for ham.” 
 
Og han sa til ham: ”Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå er 
det rett at vi skulle fryde oss og være glade, for din bror var død og er blitt 
levende, han var fortapt, men er nå funnet igjen.” 

(Luk. 15, 11-32) 



Da folket på denne måten ”kom i stor trengsel” (v. 15), ble deres hjerter ydmyket. De vendte seg til Gud for å få 
hjelp, og hjelp fikk de. 
 

”Da Herren oppreiste dommere for dem, var Herren med dommeren og fridde dem ut fra deres fienders 
hånd... For Herren var fylt av medynk med deres nød, som de havnet i på grunn av dem som undertrykte 
dem og plaget dem.” (v. 18).  
 

Slik kom Guds kjærlighet og barmhjertighet til uttrykk overfor et folk som selv var skyld i sin nød. De hadde 
vendt Ham ryggen. Men på samme måte som faren i lignelsen om den bortkomne sønnen, tok Han imot dem 
med glede når de igjen vendte seg til Ham. Grunnen var at Han var ”fylt med medynk med deres nød”.  
 
Gang på gang skjedde altså det samme: Folket falt fra. De ble erobret av fiender. De vendte seg til Gud og ropte 
om hjelp. Han utfridde dem og velsignet dem, slik Han hadde lovet gjennom Moses. Virkningen av at gjerdet ble 
fjernet fra vingården tjente til det gode idet det førte til omvendelse og gudsfrykt, slik at folket kunne arve evig 
liv. 
 
 
Eksempler fra Dommernes bok 
 
Følgende eksempler fra Israels tidlige historie gir en god illustrasjon på Guds handlemåte: 
 
Eksempel 1: 
Vingården bærer råtten frukt: Etter Josvas død glemmer Israel Gud. De dyrker avguder og gjør det som er ondt i 
Guds øyne (Dom. 2, 7-12; 3, 7). 
Gjerdet fjernes: Kusjan-Risjatajim, Mesopotamias konge, legger Israel under seg, og folket må tjene ham i 8 år 
(v. 8). 
Virkning: Israelittene vender seg til Gud (v. 9). 
Guds svar: Gud innsetter Otniel som dommer og lar ham lede israelittene til seier (v. 9-10).  
Løftene oppfylles: Israel vinner tilbake sin selvstendighet og har fred i 40 år, så lenge Otniel lever (v. 11). 
 
Eksempel 2: 
Vingården bærer råtten frukt: Når Otniel er død, gjør Israel igjen det som er ondt i Guds øyne (Dom. 3, 12). 
Gjerdet fjernes: Israel blir underlagt Eglon, Moabs konge, og må tjene ham i 18 år (v. 12-14). 
Virkning:  Israelittene vender seg til Gud (v. 15). 
Guds svar: Gud bruker Ehud, av Benjamin stamme, til å befri Israel fra moabittene (v. 15-30). 
Løftene oppfylles: Israel vinner tilbake sin selvstendighet og har fred i 80 år. Moab blir underlagt Israel (v. 30).  
 
Eksempel 3: 
Vingården bærer råtten frukt: Etter at Ehud er død, gjør israelittene igjen det som er ondt (Dom. 4, 1). 
Gjerdet fjernes: Kanaaneerkongen Jabin undertrykker Israel i 20 år (v. 2-3).  
Virkning: Israelittene vender seg til Gud (v. 3). 
Guds svar: Gud bruker blant annet Barak, av Naftali stamme, og Debora, som på den tiden var både profetinne 
og dommer i Israel, til å beseire kanaaneerkongen (v. 4-24). 
Løftene oppfylles: Israel har fred i 40 år (Dom. 5, 31). 
 
Eksempel 4: 
Vingården bærer råtten frukt: Israel gjør igjen det som er ondt i Guds øyne (Dom. 6, 1). 
Gjerdet fjernes: Midjanittene undertrykker Israel i 7 år (v. 1). Også andre folkeslag, blant annet amalekitter og 
folk fra østen, plyndrer dem (v. 3-4).  
Virkning: Israelittene vender seg til Gud (v. 6). 
Guds svar: Gud bruker Gideon til å befri Israel. Med en liten hær beseirer han midjanittene, som sammen med 
amalekittene og folket fra østen utgjorde en hær så ”tallrik som gresshopper” (Dom. 7). 
Løftene oppfylles: Israel har fred i 40 år, så lenge Gideon lever. Midjan må underkaste seg Israel (Dom. 8, 28). 
 
 
 
Eksempel 5: 
Vingården bærer råtten frukt: En stund senere gjør Israel igjen det som er ondt i Guds øyne. De forlater Gud og 
tilber andre folkeslags guder (Dom. 10, 6).  
Gjerdet fjernes: Filisterne og ammonittene undertrykker Israel i 18 år (v. 7-8). 



Virkning: Israelittene vender seg til Gud og kvitter seg med avgudene sine (v. 10-16). 
Guds svar: Gud bruker Jefta, Gileads sønn, til å lede Israel til seier over ammonittene (Dom. 11, 1. 32-33). 
Løftene oppfylles: Landet har fred en periode under ulike dommere: Jefta (6 år), Ibsan (7 år), Elon (10 år) og 
Abdon (8 år) (v. 7-15). 
 
Disse eksemplene viser hvordan Gud tillater at uheldige omstendigheter og problemer rammer mennesker for at 
de skal ransake seg selv, vende om og bli frelst. De viser også hvordan Gud er barmhjertig, villig til å tilgi og 
gjerne vil velsigne. Gud ønsker det gode for alle mennesker (jf. Esek. 18, 31). For at de skal unngå lidelser og 
problemer, advarer Han dem om hva som kan skje hvis de gjør bestemte handlinger. Det gjorde Han med israel-
ittene, gjennom Moses, før de dro inn i Kanaans land. Senere, da nasjonen var delt og folket hadde falt fra i 
avgudsdyrkelse, sendte Han dem stadig sine advarselsbudskaper gjennom forskjellige profeter. Men verken 
Israel eller Juda ville høre på profetene og vende om. De fikk derfor erfare å bli rammet av det de var blitt advart 
imot. 
 
 
”Babylons konge, Min tjener” 
 
Profeten Jeremia var blant dem Gud sendte til Juda for å advare folket om konsekvensene av å fortsette i synd. I 
23 år talte han til folket, men de ville ikke høre. Dette er hva Jeremia selv forteller i en tale til Judas innbyggere: 
 

”Fra det 13. regjeringsåret til Josjia, Amons sønn, kongen av Juda, og til denne dag, er dette det 23. 
året som Herrens ord har kommet til meg. Jeg har talt til dere. Tidlig stod jeg opp og talte, men dere 
hørte ikke. Herren sendte alle sine tjenere profetene til dere. Fra tidlig om morgenen ble de sendt, men 
dere hørte ikke, og dere bøyde ikke deres øre for å høre. De sa: ”Omvend dere nå, hver og en fra sin 
onde vei og fra sine onde gjerninger, så skal dere få bo i det landet Herren gav dere og deres fedre fra 
evighet til evighet. Følg ikke andre guder så dere dyrker dem og tilber dem...”” (Jer. 24, 3-6). 

 
Selv om folket fikk mange oppfordringer og kall til omvendelse, valgte de å ignorere budskapet fra Gud. De 
nektet å vende om. Guds dom over dem var derfor klar: 
 

”Derfor, så sier hærskarenes Herre: Fordi dere ikke har hørt på Mine ord, se, derfor skal Jeg sende 
bud og hente alle folkestammene fra Nord og Nebukadnesar, Babylons konge, Min tjener...” (v. 8-9). 

 
Babylonerne ville ødelegge Juda og folskeslagene omkring, og ifølge Jeremia skulle jødene ”tjene Babylons 
konge i 70 år” (v. 11). Noen år senere gikk profetien i oppfyllelse og Juda ble inntatt: 
 

”Deres unge menn drepte han [babylonerkongen] med sverdet i deres hellige hus, og han hadde ingen 
medynk verken med den unge mannen eller med jomfruen, verken med den gamle eller den svake...  
 
Alle gjenstandene ... og skattene fra Herrens hus og skattene til kongen og lederne hans, alt dette tok 
han med til Babylon. Så brente de Guds hus og rev ned murene omkring Jerusalem. De brente alle 
borgene som var der og ødela alle de kostbare gjenstandene i dem.  
 
De som unnslapp sverdet, tok han med seg som fanger til Babylon, der de ble slaver for ham og hans 
sønner...” (2. Krø. 36, 17-20). 

 
Babylonernes erobring av Juda var grusom og brutal. Vi kan stille de samme spørsmålene til denne begivenheten 
som til hendelsen med giftslangene: Hvorfor kom egentlig babylonerne? Var det Gud som sendte dem? Var det 
Han som ledet dem til å gjøre som de gjorde? 
 
Situasjonen var den samme som da israelittene ble angrepet av giftslangene i ørkenen. Det står om denne hendel-
sen: 
 
 ”Da sendte Herren giftslanger inn blant folket, og de bet folket...” (4. Mos. 21, 6). 
 
Men Gud påkalte ikke slangene. De var der hele tiden. Den eneste grunnen til at de ikke hadde kommet nær 
israelittene tidligere, var at Gud beskyttet dem. Slangene kom inn i leiren fordi Gud fjernet sin beskyttelse fra 
folket. 
 
Til Judas innbyggere sa Gud: 



 
”...se, derfor skal Jeg sende bud og hente alle folkestammene fra Nord og Nebukadnesar, Babylons 
konge, Min tjener...” (Jer. 25, 9). 

 
Det var det samme budskapet som ble formidlet. Men Gud ledet ikke babylonerne til å ødelegge Jerusalem på 
brutalt vis. Han fjernet sin beskyttelse fra det frafalne Juda. Han tok gjerdet bort fra vigården, slik at villdyrene 
kunne komme til. Slik ble Juda tuktet. I ødemarken hadde giftslangene tjent til denne hensikt. På samme måte 
var babylonerkongen ”Guds tjener” – ”...Babylons konge, Min tjener...” –, idet han var et redskap for Guds dom 
over sin vingård, et frafallent, ubotferdig folk (jf. Jes. 5, 3-6).  
 
Selv om Gud kalte babylonerkongen for ”Min tjener”, betydde ikke det at Han anerkjente babylonernes gjernin-
ger, deres brutale behandling av andre mennesker eller deres religiøse praksis. Babylonernes angrep på Juda 
oppfylte en bestemt hensikt, men de var også selv gjenstand for Guds vurdering. Jeremia forkynte Guds dom 
over dette folkeslaget: 
 

”Når de 70 årene er fullført, skal det skje: Jeg skal straffe Babylons konge og det folkeslaget, kaldeer-
nes land, for deres misgjerning, sier Herren. Jeg skal ødelegge det for alltid.” (Jer. 25, 12. Se også Jer. 
50-51). 

 
Guds målestokk for rettferdighet var stadig den samme (jf. 5. Mos. 10, 17). Gud gjør ikke forskjell på folk. 
 
 
Tilbake til Juda – løftet oppfylles igjen 
 
Budskapet om Babylons fremtidige ødeleggelse innebar samtidig håp for de bortførte fra Juda. I et brev til 
jødene i Babylon skrev Jeremia: 
 

”...For så sier Herren: Når de 70 årene for Babylon er fullført, da skal Jeg se til dere og la Mitt gode 
ord gå i oppfyllelse for dere, og Jeg skal føre dere tilbake til dette stedet. 
 
For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker om fred og ikke om noe ondt. Jeg vil 
gi dere fremtid og håp. 
 
Da skal dere påkalle Meg og gå av sted og be til Meg, og Jeg skal høre på dere. Dere skal søke Meg og 
finne Meg når dere søker Meg av hele deres hjerte. 
 
Jeg skal la Meg finne av dere, sier Herren, og Jeg skal føre dere tilbake fra fangenskap. Jeg skal samle 
dere fra alle de folkeslagene og stedene Jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og Jeg skal føre dere 
tilbake til det stedet Jeg lot dere bli bortført fra.” (Jer. 29, 10-13). 

 
Blant dem som var blitt bortført til Babylon, var en ung mann ved navn Daniel (Dan. 1, 3-6). Sammen med andre 
fanger ble han opplært ved det babylonske hoff, og han fikk en viktig posisjon i det babylonske riket. I skriftene 
som inneholdt Jeremias profetier, leste Daniel om de 70 årene som byen Jerusalem ville ligge i ruiner på grunn 
av folkets frafall. Da han så dette, vendte han seg til Gud ”for å søke Ham i faste med bønnerop og bønn om 
nåde” (Dan. 9, 3). 
 
Daniels bønn til Gud er en bekjennelse fra en ydmyk mann, og uttrykker både sorg over synd og tillit til Guds 
løfter. Daniel forsøkte ikke å dekke over de feilene som jødene tidligere hadde gjort. Han bekjente og ba om 
nåde, ikke på grunn av folkets egen rettferdighet, men basert på Guds barmhjertighet. Han hadde full tillit til 
Guds kraft til å frelse. Daniels bønn er nedtegnet i Dan. 9, 4-19. Her følger et utdrag: 
 

”...Vi har syndet og gjort misgjerning, vi har vært ugudelige og gjort opprør, vi har veket av fra Dine 
bud og Dine dommer. Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene... 
 
Ja, hele Israel har overtrådt Din lov, og de har veket av så de ikke hørte på Din røst. Derfor er 
forbannelsen og eden som det er skrevet om i loven til Moses, Guds tjener, blitt utøst over oss, fordi vi 
har syndet mot Ham... 
 



Etter det som er skrevet i loven til Moses, er hele denne ulykken kommet over oss. Likevel kom vi ikke 
frem med vår bønn for Herren vår Guds åsyn, og vi vendte ikke om fra våre misgjerninger, så vi kunne 
forstå Din sannhet... 
 
Og nå, Herre vår Gud, Du som førte Ditt folk ut av landet Egypt med mektig hånd... La Din vrede og 
Din harme vende bort fra Din stad Jerusalem...  
 
...hør nå Din tjeners bønnerop og hans bønner om nåde... Min Gud, bøy Ditt øre til og hør! Åpne Dine 
øyne og se hvordan vi er ødelagt, staden som er kalt med Ditt navn. 
 
For det er ikke på grunn av vår egen rettferdighet vi kommer frem med våre bønner om nåde for Ditt 
åsyn, men på grunn av Din store barmhjertighet. 
 
Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, hør og grip inn! Vær ikke sen for Din egen skyld, Du min Gud, for Din 
stad og Ditt folk er kalt ved Ditt navn.” (v. 5-6. 11. 13. 15-19). 

 
Han som så mange ganger før var blitt fylt med medynk med sitt folk, hørte også Daniels bønn. Han oppfylte det 
løftet Han selv hadde gitt ved Moses da han sa: 
 

”Når alle disse ting kommer over deg ... og du tar det til hjertet blant alle de folkeslagene som Herren 
din Gud driver deg bort til, og du vender om til Herren din Gud og lyder Hans røst, ...da skal Herren 
din Gud føre deg tilbake fra fangenskapet og vise deg barmhjertighet...” (5. Mos. 30, 1-10). 

 
Løftet ble oppfylt. Jødene fikk vende tilbake til Juda (2. Krø. 36, 22-23). Jerusalem ble gjenreist (Neh. 6, 15-16), 
og det ble bygd et nytt tempel i byen (Esra 4, 2). Dette skjedde etter at Babylon var blitt inntatt og ødelagt av 
mederne og perserne, slik Gud hadde sagt over 70 år tidligere: 
 

”Når de 70 årene er fullført, skal det skje: Jeg skal straffe Babylons konge og det folkeslaget, 
kaldeernes land, for deres misgjerning, sier Herren. Jeg skal ødelegge det for alltid.” (Jer. 24, 12). 

 
 
Gud er tålmodig 
 
På samme måte som israelittene og som de opprinnelige innbyggerne av Kanaan, mistet også babylonerne sitt 
vern og sine velsignelser på grunn av deres synder og misgjerninger. Gud hadde vært tålmodig med innbyggerne 
av Kanaan og gitt dem en nådetid på 400 år (1. Mos. 15, 13-16), men de fortsatte i synd og opprør og ble derfor 
til sist ødelagt. Gud hadde vært tålmodig med Israel og Juda, men etter århundrer med nytteløse advarsler og 
formaninger om å vende om, besluttet Gud å fjerne det beskyttende gjerdet rundt sitt folk. Også Babylon hadde 
fått en nådetid. Dersom de ikke vendte om fra sine synder, ville landet om 70 år bli ødelagt for alltid. Dette 
skjedde. Byen ble aldri gjenreist. 
 
Også tidlig i menneskehetens historie finner vi at Gud i sin store kjærlighet, tålmodighet og barmhjertighet gav 
opprørske mennesker en nådetid. I 1. Mosebok kap. 6-7 kan vi lese om vannflommen som ødela datidens verden. 
Dette skjedde fordi menneskenes frukt var fullstendig råtten: 
 

”Da så Herren at menneskets onsdskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare 
var ond hele dagen. Herren angret på at Han hadde gjort menneskene på jorden, og Han ble sorgfull i 
sitt hjerte.” (1. Mos. 6, 5-6). 

 
Til Noah, som var blant de få som fortsatt søkte Gud, sa Han: 
 

”Jeg har satt Meg fore å gjøre slutt på alt kjød, for ved dem er jorden blitt fylt av vold. Og se, Jeg skal 
ødelegge dem sammen med jorden... Jeg skal la en vannflom komme over jorden...” (v. 13. 17). 

 
Før Gud lot vannflommen komme over jorden, gav Han menneskene en nådetid. I håp om at noen fortsatt ville 
omvende seg, lot Han gjerdet bli stående ennå en stund. I denne tiden var Han ikke passiv, men arbeidet aktivt 
for å lede mennesker til omvendelse. Men nådedøren ville ikke for alltid være åpen. Gud sa: 
 

”Min Ånd skal ikke strides med [eller: forbli hos] mennesket for alltid, for i deres villfarelse er det bare 
kjød. Deres dager skal være 120 år.” (v. 3). 



 
Da denne nådetiden på 120 år var overskredet, kom ulykken slik den var blitt varslet. Kun åtte mennesker hadde 
fulgt Guds oppfordring og ble reddet. Det store flertall ble ødelagt. 
 
Bibelen forteller også om mennesker som, når deres nådetid ble forkynt dem, tok Guds advarsler på alvor og 
vendte om. Det kanskje beste eksempelet er innbyggerne i den assyriske byen Ninive. På grunn av deres ondskap 
hadde Gud besluttet at byen skulle bli ødelagt om 40 dager. Dette budskapet ble forkynt av profeten Jona, og 
førte til at hele folket, kongen inkludert, vendte om og ropte til Gud. På samme måte som når israelittene vendte 
om fra sine synder, ble også assyrernes bønner hørt: 
 

”Da Gud så deres gjerninger, at de vendte om fra sin onde ferd, da angret Gud den onde ulykken Han 
hadde sagt Han ville føre over dem, og Han gjorde det ikke.” (Jona 3, 10). 

 
Slik er Gud – ”barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet” (2. Mos. 34, 6). 
  
 
Guds gjerde rundt israelittene i Egypt  
 
I Bibelen finner vi også mange beretninger om hvordan Guds gjerde har beskyttet enkeltindivider når 
sykdommer, ulykker og død har rammet deres omgivelser. I 2. Mos. 7-12 kan vi lese om de ti plagene som 
rammet Egypt før farao endelig gikk med på å la israelittene dra ut i ørkenen for å tilbe Gud (se Utfrielsen i kap. 
1). Lenge forsøkte farao å motarbeide Guds planer. ”Hvem er Herren, at jeg skulle lyde Hans røst og la Israel 
fare?” hadde han sagt. ”Jeg kjenner ikke Herren, og jeg vil ikke la Israel fare.” (2. Mos. 5, 2). Farao hadde sine 
egne guder, og han hadde selv en opphøyet posisjon. Han så ingen grunn til å adlyde israelittenes gud eller gi 
slipp på sine slaver.  
 
De ti plagene som rammet Egypt viste både farao og resten av det egyptiske folk at israelittenes gud var den 
sanne Gud. ”Hvem er Herren...?” hadde farao spurt. Nå fikk han se det. Ryktene om det som skjedde i Egypt, 
spredte seg også til andre land. I generasjoner var det kjent for omverdenen hva Herren hadde gjort for å utfri sitt 
folk fra slaveriet (se f.eks. Jos. 2, 9-10; 9, 24; 1. Sam. 6, 6). Også for israelittene ble plagene i Egypt et 
vitnesbyrd om den Gud som deres forfedre hadde tilbedt. De fikk en bedre forståelse av at Abrahams, Isaks og 
Jakobs Gud var allmektig og ville oppfylle sine løfter (se 2. Mos. 6, 2-8). 
 
De ti plagene var ikke en nødvendighet. Dersom farao hadde adlydt Guds ord første gang Moses og Aron la 
forespørselen frem for ham, ville han og hans folk vært spart for store lidelser og sorger. Dagen før den første 
plagen lot Gud farao bli vitne til et av Hans mirakler. Etter Guds påbud kastet Aron staven sin ned foran farao og 
hans tjenere, og staven ble forvandlet til en slange. Da Moses møtte Gud ved Sinai-fjellet, hadde det samme 
mirakelet skjedd med hans gjeterstav. Moses hadde da flyktet fra slangen (2. Mos. 4, 2-3). Farao reagerte 
annerledes. Han tilkalte sine vismenn og trollmenn, og ved hjelp av svart magi gjorde de det samme med sine 
staver. Selv om Arons stav på en illustrerende måte slukte egypternes staver, valgte farao å ignorere hendelsen. 
Han ville ikke ydmyke seg for israelittenes Gud (2. Mos. 7, 9-13). 
 
Dagen etter ble Egypt rammet av den første plagen. Alt vannet i Egypt ble til blod og var udrikkelig. Men farao 
fortsatte med sitt trass, godt støttet av at hans egne spåmenn klarte å utføre noe liknende (2. Mos. 7 15-23).  
 
Omkring en uke senere kom neste plage etter at farao nok en gang hadde avvist Guds forespørsel og oversett 
Hans advarsel. Egypt ble oversvømmet av frosker. Også dette klarte de egyptiske spåmennene å få til gjennom 
sin okkulte virksomhet. Men Gud lot farao få enda et tegn på sin allmakt: Farao fikk selv bestemme når Moses 
skulle be Gud om å fjerne froskene. ”I morgen,” svarte den egyptiske kongen. Da Moses gikk i forbønn for 
Egypt, svarte Gud ham. Froskeinvasjonen stanset, og froskene døde. Men heller ikke dette tegnet gjorde varig 
inntrykk på farao (2. Mos. 8, 1-15). 
 
Den neste plagen innebar at alt støvet i Egypt ble til mygg som plaget både mennesker og dyr. Dette klarte ikke 
de egyptiske spåmennene å etterligne. De kreftene de hadde kontakt med, var ikke i stand til å gjøre det samme. 
”Dette er Guds finger,” erkjente de. Men farao ville ikke høre på dem heller (2. Mos. 8, 16-19). 
 
I forbindelse med den fjerde plagen, gjorde Gud det tydelig for farao at Han hadde utvalgt israelittene som sitt 
folk. Budskapet til farao var: 
 



”Hvis du ikke lar Mitt folk fare, se, da skal Jeg sende fluesvermer over deg og tjenerne dine, over folket 
ditt og husene deres. Egypternes hus skal bli fulle av fluesvermer, også jorden de står på. På den dagen 
skal Jeg skille ut landet Gosen, der Mitt folk holder til, så det ikke vil være noen fluesverm der. Det skal 
skje for at du skal kjenne at Jeg er Herren i landets midte. Jeg gjør forskjell på Mitt folk og ditt folk.” 
(2. Mos. 8, 21-23). 

 
Neste dag ble egypterne invadert av fluesvermer, som påførte landet store skader. Farao gav da etter og ba 
Moses gå i forbønn for dem, men da den siste fluen var borte, ombestemte han seg (v. 28-32). En ny plage kom 
derfor over Egypt. En pest rammet egypternes hester, esler, kameler, okser og småfe. Også under denne plagen 
ble det gjort et tydelig skille mellom egypterne og Guds folk: 
 

”...hele buskapen i Egypt døde. Men av buskapen til Israels barn, var det ikke én som døde.” (2. Mos. 9, 
6). 

 
Under den sjette plagen ble egypterne rammet av byller og åpne sår (2. Mos. 9, 8-12). Under den syvende ble 
landet rammet av et voldsomt uvær med torden, lyn og kraftige hagl. Dyr og mennesker ble slått ned, og planter, 
trær og kornavlinger ble ødelagt. (v. 22-33). Gjennom Moses og Aron hadde Gud på forhånd advart farao og 
hans hoff. Blant faraos tjenere fantes det mennesker som fryktet Gud. De tok advarselen alvorlig og fikk brakt 
både tjenere og dyr i hus før uværet braket løs (v. 20). Over Gosen, der israelittene bodde, haglet det ikke (v. 26). 
Nok en gang viste Gud at Han holdt sin hånd over sitt folk på en spesiell måte. 
 
Farao fortsatte å forherde seg. Da den åttende plagen derfor rammet Egypt, ble hvert hus fylt av gresshopper, og 
hver plante som hadde overlevd uværet, ble gnaget i stykker. Farao ba på ny om forbønn, men da gresshoppene 
var fjernet, fortsatte han sitt trass (2. Mos. 10, 1-20). Enda en plage rammet da Egypt. I tre dager var landet 
dekket av et mørke som var så tykt at egypterne knapt kunne bevege seg. Men hos israelittene var det lyst (v. 22-
23). 
 
Farao hadde ansett israelittenes Gud som ubetydelig, og han ville ikke anerkjenne Abrahams etterkommere som 
annet enn slaver. Men da plagene rammet Egypt, ble det tydelig for hele nasjonen at det var noe spesielt med 
dette folket. Den Gud som israelittene tilbad, kunne bevare dem mot plager som var umulig for mennesker å 
stanse. Plagene var landsomfattende, men i flere tilfeller ble israelittene forskånet. Verken fluer, sykdom, uvær, 
gresshopper eller mørke kunne skade dem. Ingen ødeleggelse kunne nå Guds vingård så lenge Hans gjerde 
beskyttet den.  
 
Det ble tydelig for alle hvem som var under Guds beskyttelse, og hvem som ikke var det, og det ble tydelig 
hvorfor de var det. Da den tiende plagen rammet Egypt, ble det hele enda mer tydelig.   
 
 
Påsken og den tiende plagen 
 
Den tiende plagen var alvorlig. Det var ikke den første som medførte tap av menneskeliv (se f.eks. 2. Mos. 9, 19-
21). Men den tiende plagen ville bringe stor sorg over hele Egypt, og den hadde i tillegg en spesiell symbolsk 
betydning. Da Moses advarte farao om denne plagen, sa han: 
 

 ”...Alle førstefødte i landet Egypt skal dø, fra den førstefødte hos Farao som sitter på sin trone, til den 
førstefødte av tjenestepiken som står bak håndkvernen, og alt det førstefødte av dyrene. Så skal det lyde 
et klagerop over hele landet Egypt, som det aldri før har vært maken til, og som det aldri mer skal bli.  
 
Men fra alle Israels barn skal ikke engang en hund gi lyd fra seg, verken mot mennesker eller dyr, for at 
du skal kjenne at Herren gjør forskjell på Egypt og Israel...” (2. Mos. 11, 5-7). 

  
I Egypt var farao høyt opphøyet, og han nøt stor ære fra sitt folk. Men i Guds øyne var den menneskelagde 
rangstigen ubetydelig. Det handlet ikke om makt, ære og posisjon. Det handlet om lydighet eller ulydighet. De 
som valgte ulydighet mot Gud, ville bli rammet. Her var det ingen forskjell på farao og den laveste tjenestepike. 
Rang eller andre jordiske fordeler kunne ikke beskytte noen. De som derimot valgte lydighet, ville bli skånet for 
plagen. Guds gjerde ville beskytte dem. 
 
Det handlet heller ikke om etnisitet eller stamtavle. Ingen av israelittene ville bli bevart bare fordi de var av 
Abrahams ætt. De ble nødt til å ta et aktivt standpunkt. Enten måtte de oppfylle de betingelsene som Gud satte 
for å bevare dem, eller så måtte de høste konsekvensen av sin ulydighet, på samme måte som egypterne.  



 
Gud satte folkets lydighet på prøve ved å be dem utføre bestemte handlinger for å bli bevart. På en fastsatt dato 
skulle hver husstand velge ut et årsgammelt, lyteløst lam eller kje. Om ettermiddagen skulle de slakte dyret. 
Blodet skulle strykes på dørkarmene til huset, og kjøttet skulle spises samme natt, sammen med usyret brød og 
bitre urter (2. Mos. 12, 2-11). Ingen av husstanden måtte gå ut av huset før neste morgen (v. 22). Om dyreblodet 
sa Gud: 
 

”Blodet skal være til et tegn for dere på husene der dere er. Når Jeg ser blodet, skal Jeg gå forbi dere. 
Plagen skal ikke komme over dere og ødelegge dere når Jeg slår landet Egypt.” (2. Mos. 12, 13). 

 
Ved midnatt skjedde det Gud hadde advart om. I hele Egypt døde de førstefødte, både blant mennesker og dyr. 
Farao, som også mistet sin førstefødte sønn, ba da israelittene forlate landet. Sorgen var stor, og egypterne la 
press på dem for at de skulle skyndte seg (v. 29-33). 
 
Guds gjerde hadde beskyttet israelittene mot denne plagen. For at de ikke skulle glemme denne begivenheten, 
skulle de for ettertiden regne den samme dagen i året som en minnedag. Det skulle være en ”høytid for Herren” 
(v. 14), og den skulle kalles påske (hebr. pesach), som betyr å ”gå forbi” eller ”skåne”. Slik skulle Abrahams ætt 
huske på at ødeleggelsen gikk forbi dem fordi de var lydige mot Gud og fordi Han beskyttet dem. 
 
Blodet som ble strøket på dørkarmen, vitnet om at de israelittene som bodde der, hadde valgt lydighet. Men 
blodet vitnet også om noe mer. I likhet med kobberslangen (se Kobberslangen i kap. 2), var dyret som ble 
slaktet, et symbol på Frelseren som skulle komme. På samme måte som påskelammet måtte dø for at israelittene 
i Egypt skulle bli spart for døden, måtte Frelseren dø for at den syndige menneskeheten ikke skulle gå fortapt, 
men ha evig liv (jf. Joh. 3, 16). Paulus skriver om Jesus: 
 

”...For sannelig, vårt påskelam er slaktet for oss: Kristus.” (1. Kor. 5, 7). 
 
Dette symbolet illustrerer hvor fullstendig og fullkommen Guds frelsesplan faktisk er. Like mye som Han var i 
stand til å beskytte israelittene mot plagen som rammet Egypt, er Gud i stand til å frelse mennesker fra den evige 
død. 
 
 
Dom over Egypt 
 
Da Gud talte med Abraham, hadde Han sagt: 
 

”...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...” (1. Mos. 15, 13-14). 

 
Den egyptiske nasjonen hadde på samme måte som Kanaans innbyggere forkastet Gud og Hans lov, og de hadde 
laget seg sitt eget harem av ulike guder. Okkultisme stod sterkt i den egyptiske religion. Vismenn og spåmenn 
hadde så nær kontakt med onde krefter at de kunne utføre overmenneskelige mirakler (se Guds gjerde rundt 
israelittene i Egypt). Også egypternes livsstil vitnet om at dette folket bar råtten frukt, noe vi blant annet kan se 
fra deres behandling av israelittene (se f.eks. 2. Mos. 1, 11. 16; 5, 5-9). Selv nøt egypterne stor velstand (jf. 2. 
Mos. 12, 35-36).  
 
Egypternes nådetid var over. Tiden var kommet for at nasjonen skulle dømmes. Hadde egypterne holdt seg til 
Gud, ville dommen ha frikjent dem. Men de holdt fast ved sine avguder og sitt opprør mot Gud. Dermed ble de 
erklært skyldige. Like før den tiende plagen rammet Egypt, sa Gud: 
 

”...Jeg skal holde Min dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren.” (2. Mos. 12, 12). 
 
På samme måte som Guds beskyttende gjerde ble fjernet fra israelittene da de senere gjorde opprør og valgte seg 
andre guder (jf. Eksempler fra Dommernes bok), hadde Gud fjernet sitt gjerde fra egypterne. Derfor ble de 
ødelagt på samme måte som vingården ble beitet snau og trampet ned. Deres vern hadde veket fra dem (jf. Ikke 
deres egen fortjeneste i kap. 2). De kunne derfor ikke overvinne israelittene. Gud ville kjempe på sitt folks 
vegne. 
 



Da israelittene hadde forlatt Egypt, satte den egyptiske hæren etter dem. De tok dem igjen ved Rødehavet. Gud 
lot havet åpnes slik at Hans folk kunne komme over til den andre siden. Han beskyttet dem mot vannet helt til 
den siste av dem hadde kommet over. Også egypterne gikk ut på den tørrlagte havbunnen. Men Gud beskyttet 
dem ikke mot vannet. Hele den egyptiske hæren omkom (2. Mos. 14). 
 
I sangen om Guds vingård sier Jesaja: 
 
 ”...døm nå mellom Meg og Min vingård...” (Jes. 5, 3). 
 
Gjennom plagene og hendelsen med Rødehavet ble egypterne dømt, slik Gud århundrer i forveien hadde fortalt 
til Abraham. Den råtne frukten hadde gjort dem skyldige. Samtidig ble det avklart hvem som var den sanne Gud. 
”Jeg skal holde Min dom over alle gudene i Egypt,” hadde Gud sagt, ”Jeg er Herren.” Da israelittene så det 
som hadde skjedd med egypterne i Rødehavet, sang de en sang som omhandlet episoden og æret Gud. Her sa de 
blant annet: 
 

 ”Hvem er som Du blant gudene, Herre? Hvem er som Du, herlig i hellighet, fryktinngytende i ære, du 
som gjør under?” (2. Mos. 15, 11). 

 
Egypts guder var ikke ekte guder. Deres prinsipper og deres magi stammet fra okkulte krefter. Abrahams, Isaks 
og Jakobs Gud var den eneste sanne Gud. 
 
 
Rahabs påske  
 
Da israelittene etter 40 år i ødemarken krysset elven Jordan (se Til et godt land i kap. 2), var Jeriko den første 
byen de erobret. Josva, som da ledet folket, hadde sendt ut to speidere i forveien. I Jeriko tok de inn hos en 
skjøge ved navn Rahab. Det ble imidlertid kjent at to israelitter hadde kommet for å utspeide landet, og kongen i 
Jeriko ba Rahab utlevere dem. Rahab skjulte da mennene og sa til kongen at de hadde forlatt byen. De ble ikke 
oppdaget (Jos. 2, 1-7). 
 
Jerikos innbyggere kjente til israelittenes utfrielse fra Egypt og hendelsen med Rødehavet, som hadde funnet 
sted over 40 år tidligere. De hadde også fått høre hvordan de nylig hadde beseiret to amorittkonger på den andre 
siden av Jordan. Nå fryktet de for israelittene. De visste at de hadde tapt slaget. Guds løfte til Abraham var kjent 
også for dem. 
 
”Jeg vet at Herren har gitt dere landet, at frykt for dere har falt på oss, og at alle som bor i landet er lamslått av 
skrekk for dere,” sa Rahab til de to speiderne (v. 9). I motsetning til Jerikos konge og hans menn, ønsket ikke 
Rahab å kjempe imot Gud. Hun hadde tatt vare på de to mennene, og hun erkjente at ”Herren deres Gud, Han er 
Gud både i himmelen der oppe og på jorden der nede” (v. 11). Rahab forstod at dommen over Kanaans 
innbyggere snart ville iverksettes. Hun ba derfor speiderne spare henne og hennes slektninger. De lovet med ed 
at de ville gjøre det. Rahabs hus lå på bymuren, og hun hjalp dem ut av byen ved å fire dem ned fra huset sitt 
med et tau (v. 14-15). Før de forlot henne, sa speiderne: 
 

 ”Når vi kommer inn i landet, skal vi være løst fra denne eden din ... hvis du ikke binder denne 
skarlagenfargede snoren i det vinduet du firer oss ned fra, og hvis du ikke samler din far, mor, brødre 
og hele din fars husfolk i ditt eget hus...” (Jos. 2, 17-18). 

 
Rahab gikk med på betingelsene. Da speiderne hadde dratt, bandt hun snoren i vinduet sitt (v. 21). 
 
En tid senere kom israelittene til Jeriko. Byen var da ”omhyggelig stengt av frykt for Israels barn” (Jos. 6, 1). 
Ingen kom verken ut eller inn. Israelittene inntok denne godt forskansede byen på en spesiell måte. Gud ba 
hæren gå én runde rundt byen hver dag i seks dager. Med seg hadde de Paktens Ark, kisten hvor steintavlene 
med De ti bud ble oppbevart. Foran Paktkisten gikk syv prester med hvert sitt bukkehorn, som de blåste i. Den 
syvende dagen skulle hæren gå syv runder rundt byen. På siste runde skulle prestene blåse i basunene og folket 
rope høyt (v. 3-16). 
 
Da ropet lød fra den israelittiske hæren, raste Jerikos bymur sammen. Israelittene inntok da byen og slo ned dem 
som bodde der. De to speiderne gikk samtidig inn og førte ut Rahab og hennes slektninger. Deretter ble byen 
brent (v. 20-24). Om Rahab står det: 
 



 ”Josva sparte skjøgen Rahab, hennes fars hus og alle som hørte til henne. Derfor har hun blitt boende i 
Israel til denne dag, fordi hun skjulte utsendingene Josva sendte for å speide på Jeriko.” (Jos. 6, 25). 

 
Rahab fortsatte å bo sammen med israelittene i det landet som Gud hadde lovet å gi til Abrahams ætt. Vi får ikke 
vite stort mer om henne i Det gamle testamentet, men i Matteus’ evangelium er hun én av fire kvinner som blir 
nevnt i Jesu ættetavle. Vi blir fortalt at hun giftet seg med en israelitt med navn Salmon, fra Juda stamme. Rahab 
var tippoldemor til kong David (Matt. 1, 5-6). Denne kanaaneiske kvinnen hadde like mye del i Jesu ættetavle 
som Abraham, Isak og Jakob. 
 
Rahab og de av hennes slektninger som befant seg sammen med henne, var de eneste av Jerikos innbyggere som 
overlevde. Betingelsen som var blitt stilt, var at den skarlagenfargede snoren hang i Rahabs vindu og at de som 
ønsket å bli spart, var samlet i hennes hus. Betingelsen ble overholdt, og Rahab og hennes slektninger ble reddet. 
Men hvem var det egentlig som sparte dem? 
 
Speiderne hadde gitt sitt løfte, og Josva hadde gitt befaling om at de skulle bli bevart. Da byen ble inntatt, befalte 
han speiderne å hente dem ut. Det står også at ”Josva sparte skjøgen Rahab, hennes fars hus og alle som hørte til 
henne” (Jos. 6, 25). Slik oppfylte israelittene sitt løfte til den kanaaneiske kvinnen og hennes slekt, og det er helt 
riktig å si at de sparte dem. Men i Josvas bok får vi flere opplysninger om det som skjedde. Om hendelsen da 
Jeriko ble inntatt, kan vi lese: 
 

”Folket satte i et høyt rop, og da falt bymuren og raste sammen. Så gikk folket inn i byen, hver mann 
gikk rett frem, og de inntok byen.” (Jos. 6, 20). 

 
Den uinntakelige byen var med ett mulig å innta uten store vanskeligheter. Det skjedde på en måte som beviste 
at Gud var med og kjempet for israelittene. Den sterke bymuren hadde tidligere forhindret og vanskeliggjort 
invasjonen. Nå var hinderet fjernet. Bymuren hadde rast sammen. 
 
Om Rahabs bosted ble vi fortalt: 
 

”...huset hennes lå på muren. For hun bodde på muren.” (Jos. 2, 15). 
 
Rahabs hus var på bymuren, på den muren som på mirakuløst vis hadde rast fullstendig sammen. Men det var 
nettopp de som befant seg i dette huset, som ble bevart. Så lenge bymuren stod, hadde ingen klart å komme inn i 
byen. Det var først etter at muren hadde rast ned, at de to speiderne kom inn slik at de kunne føre ut Rahab og 
hennes slektninger (Jos. 6, 23). Mens resten av bymuren hadde rast sammen, var Rahabs hus blitt bevart. Gud 
hadde holdt sin beskyttelse over huset og de som var i det. Hans gjerde hadde beskyttet dem da deres omgivelser 
raste sammen. 
 
Rahabs erfaring minner på mange måter om den påsken som ble feiret da den tiende plagen rammet Egypt. Som 
et tegn på sin tro og i lydighet med Guds ord, hadde israelittene strøket blodet av påskelammet på sine dørkarmer 
(2. Mos. 12, 22). På liknende vis hadde Rahab bundet den skarlagenfargede snoren i sitt vindu (Jos. 2, 21). Ingen 
av disse handlingene hadde noen magisk kraft i seg selv, men det var utførelsen av dem – i lydighet og tro – som 
bevarte deres liv da omgivelsene ble rammet på grunn av innbyggernes synder og opprør mot Gud.  
 
Israelittenes handling med påskelammet, var en troshandling – en handling som vitnet om deres tro. Det samme 
var Rahabs handling. I Hebreerbrevet trekkes hun frem som en av de såkalte ”trosheltene” i kapittel 11, sammen 
med blant annet Moses, Noah, Abraham, Isak og Jakob. Om Moses står det blant annet: 
 

 ”Ved tro innstiftet han påsken med påstrykning av blod, for at han som ødela de førstefødte ikke skulle 
røre dem.” (Hebr. 11, 28). 

 
 Et par vers senere står det om Rahab: 
 

 ”Ved tro slapp skjøgen Rahab å gå til grunne sammen med dem som ikke trodde, da hun hadde tatt imot 
speiderne med fred.” (Hebr. 11, 31). 

 
Deres handling vitnet om deres tro. De trodde at Gud kunne beskytte dem mot ulykken som skulle ramme det 
skyldige folket de bodde blant, og de handlet i samsvar med Hans påbud. Da tusenvis av mennesker omkring 
dem ble rammet, ble de selv skånet. De fikk oppleve en påske (hebr. pesach). Ødeleggelsen ”gikk forbi” dem og 
deres hus (jf. Påsken og den tiende plagen). 



  
Israelittene hadde fått beskjed om å holde seg innendørs til neste morgen dersom de ønsket å bli bevart fra den 
tiende plagen (2. Mos. 12, 22). På samme måte ble det sagt til Rahab at kun de av hennes slektninger som befant 
seg i hennes hus, ville bli spart når byen ble inntatt (Jos. 2, 19). Både israelittene og Rahab ble satt på valg. De 
valgte lydighet, og Gud oppfylte sitt løfte. De tilhørte Ham, og Han lot ingen ødeleggelse komme nær dem. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
”Den som bor i Den Høyestes skjul, skal hvile under Den Allmektiges skygge. 
Jeg vil si om Herren: ”Han er min tilflukt og min festning, min Gud, jeg vil sette 

min lit til Ham.” 
 

Sannelig, Han skal fri deg ut fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest. 
Med sine fjær skal Han dekke deg, og under Hans vinger skal du finne tilflukt. 

Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. 
 

Du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pilen osm flyr om dagen, heller 
ikke for pest som brer seg i mørket, eller for sotten som legger øde på høylys 
dag. Om tusen faller ved din side og titusen ved din høyre hånd, deg nærmer 
det seg ikke. Du skal bare se på med dine øyne, og se de ugudeliges lønn. 

 
Du har gjort Herren, Han som er min tilflukt, ja, Den Høyeste, til din bolig. 
Derfor skal ikke noe ondt ramme deg, ingen plage skal komme nær ditt telt. 

 
For Han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. 
På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein. På 
løve og kobra skal du trå. Du skal trampe ungløven og slangen under fot. 

 
”Fordi han er Meg hengiven, skal Jeg utfri ham. Jeg skal sette ham høyt opp i 
trygghet, for han kjenner Mitt navn. Han skal påkalle Meg, og Jeg skal svare 
ham. Jeg skal være med ham i trengsel. Jeg skal utfri ham og ære ham. Med et 

langt liv skal Jeg mette ham og la ham se Min frelse.”” 
 

(Salme 91)    
 


