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Tjek in 
Tag en runde, hvor I kan sætte ord på det, der fylder i jeres liv lige nu. I kan også dele, hvis der er noget, I synes, er udfordrende ift. at være 
i en tjeneste for Gud 

Tilbedelse 
Bed sammen – og tak Gud for, at han har åbenbaret sig i Jesus for at frelse os 

Tilegnelse 
 
Moses som prins 
Ca. 400 år før Moses havde Abraham fået et løfte om at blive et folk, der skulle eje et land. Gud greb på en særlig måde ind, velsignede 
Abraham og gav ham en lang række fantastiske løfte. Men nu oplever israelitterne slaveri, undertrykkelse og uretfærdighed. Ja, deres 
eksistens som folk er truet, da alle drengebørn beordres dræbt. Gud synes overraskende tavs i denne periode. Og tanken må have været 
nærliggende for israelitterne: mon Gud har glemt os? Hvor bliver han af?  
 

• Genkender I Guds tavshed i jeres liv, når I har mest brug for ham som nærværende? 

• Hvad gør I, når I oplever Gud som tavs og fraværende? 
 
Moses vokser op – også med den bevidsthed, at han er en israelit. Da han derfor ser en ægypter slå en af sine landsmænd ihjel, hævner 
han mordet ved at slå ægypteren ihjel. Han må da flygte af frygt for selv at dø, og fra da af er Moses en flygtning – uden land uden folk. Han 
har mistet sin royale status og må arbejde slidsomt i solen med at passe får.  
 
Moses som fårehyrde 
Moses var bevidst om, hvor han hørte til og ville gerne hjælpe sit folk. Men han havde større tiltro til egne evner til at løse situationen, end 
til at Gud ville gøre det. Derfor sender Gud ham i skole i ørkenen, hvor Moses skal lære ydmyghed og tillid til Gud.  
 
Da Moses er i ørkenen, kommer han på et tidspunkt til bjerget Horeb, hvor han ser en brændende tornebusk. Men det usædvanlige er, at 
ilden ikke fortærer busken. Gud er tilstede i busken. Han åbenbarer sig som hellig ild, og fortæller Moses, hvem han er: ”Jeg er den, jeg er”. 
Gud er den, der ER. Han er uden begyndelse og uden slutning. Han er evig og eksisterer ikke i kraft af noget andet, men alene i kraft af sig 
selv. Men Gud åbenbarer også sin frelse for folket. 
 
Læs 2 Mos 3,7-10 
 

• Gud ser vores lidelse. Hvad bringer det af håb og trøst, at Gud ser og hører vores lidelse? 
 
Gud åbenbarer sin frelsesplan. Han vil udfri sit folk fra slaveriet og føre det til et land, der flyder med mælk og honning. Jesus vil også udfri 
os fra synden, dødens og Djævelens slaveri og føre os til et land – den nye jord - der flyder med evig glæde, fred og liv.  
 

• Hvordan fylder håbet om en ny jord i jeres hverdag? 

• Hvordan kan I fastholde/styrke dette håb? 
 
Moses som leder 
Moses bliver en vigtig tjener i Guds frelsesplan. Gennem Moses udfrier Gud sit folk fra slaveriet i Ægypten og fører dem gennem ørkenen til 
det forjættede land, der flyder med mælk og honning.  
Moses bliver et vigtigt talerør for Gud – selvom Moses egentlig sagde om sig selv: ”Undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet i min magt 
og har aldrig haft det; jeg har det heller ikke nu, efter at du begyndte at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord.” 
(Mos 2,10).  
 
Læs: 5 Mos 31,30-32,3 
 
Gud har med sin Ånd virket i Moses og udrustet ham, så han kan tale – endda synge en tale. 
 

• Har I oplevet, at Gud har virket i jer på en måde, så I gjorde eller sagde noget, I ikke troede I kunne? 

• Hvordan kan I hjælpe hinanden til at have tillid til Gud i jeres tjeneste – særligt, når I oplever, at jeres evner ikke slår til? 

 

Tjeneste 
Menneskefrygt kan få os til at tie stille og søge væk fra at tjene Gud.  
 

• Er der en menneskefrygt, der begrænser dig i at tjene Gud og dele evangeliet?  

• Hvad kan du gøre, for at ”slippe” denne menneskefrygt?   


