
LEKSJON 6 
 
HISTORIEN OM MOSES 
 
 
 DETTE GJØR DU DETTE SIER DU 
1  

Gå til hyllen med 
materiellet 
 

 
Se hvor jeg går nå. 

2  
Ta med deg boksen 
med materiellet tilbake 
til sirkelen. 
 

 
Vi trenger noe mer! 

3  
Gå tilbake til hyllene og 
hent fjellet. Sett deg 
ned. Ved behov si:  
 

 
 
 
Alle må være klare. Er dere klare? 

4   
Ta underlaget ut av 
boksen. Rull ut 
underlaget slik at det 
er plass til det første 
objektet. Objektene 
legges ut fra høyre mot 
venstre fra fortellerens 
perspektiv. 

 
Guds folk hadde levd lenge i Egypt og egypterne 
husket ikke lenger at Josef hadde reddet folket fra 
å dø av sult. En ny farao så at Guds folk var 
mange, og han var redd for at de skulle starte en 
krig og ta kongeriket fra ham. Derfor gjorde den 
nye farao Guds folk til slaver. De måtte jobbe 
hardt, og de var fanget i Egypt og fikk ikke lov til å 
dra hjem. 
 
Men farao var fremdeles redd. Derfor bestemte 
han at alle nyfødte guttebabyer skulle kastes i 
elven Nilen. For det var guttene som ble menn, og 
det var mennene som kunne begynne en krig. 

5  
Plasser baby Moses 
på underlaget. Dekk 
babyen sakte med de 
grønne filtstrimlene.  

 
I et hus satt en mor og så på det nyfødte barnet 
sitt. Hun kunne ikke la ham bli kastet i elven. Hun 
gjemte han for farao. Da moren forstod at hun ikke 
kunne gjemme ham lenger flettet hun en kurv av 
siv. Hun la babyen i kurven, og kurven gjemte hun i 
sivet ved elven. 
 
Faraos datter fant kurven. Hun syntes synd på den 
lille gutten og bestemte seg for å passe på ham. 
Hun kalte babyen Moses og lot han vokse opp i 
palasset sammen seg, men Moses glemte aldri at 
han hørte til Guds folk. 
 
Da Moses var blitt en voksen mann, så han at 



egypterne slo en av Guds folk. Han ble veldig sint 
og drepte egypteren som slo. Da Moses så at 
mannen var død, ble han redd og flyktet ut i 
ørkenen.  
 
Moses fikk bo hos presten Jetro. Han giftet seg 
med datteren hans, Sippora. Moses var gjeter hos 
Jetro i 40 år. Guds folk var fremdeles slaver i 
Egypt. De ba til Gud om hjelp, og Gud hørte 
bønnene deres.  
 

6  
Plasser den brennende 
busken på underlaget 
når du snakker om 
den. 
 

 
En dag Moses var ute med sauene, tok han dem 
med til Sinai-fjellet. Her så han en busk som brant, 
men den brant ikke opp!  
 
Gud snakket til Moses gjennom den brennende 
busken. 
 ”Jeg har sett hvordan Guds folk lider i Egypt. Jeg 
er kommet for å redde dem. Jeg vil sende deg til 
farao for å be ham sette mitt folk fri”. 
 
Men Moses sa til Gud: ”Ikke kan jeg gå til farao. 
Ikke kan jeg hjelpe Guds folk ut av Egypt”.  
 
Gud sa: ”Jeg skal være med deg” 
 
”Hva er navnet ditt?” 
 
”Jeg er Jahve. Jeg er den jeg er”. 
 
”Kan du ikke sende en annen?” 
 
”Aron, broren din, vil dra sammen med deg. Han vil 
hjelpe deg”. 
 
Moses gjorde som Gud hadde sagt. Han dro 
tilbake til Egypt for å si til farao at Guds folk måtte 
få dra fra Egypt. Han dro flere ganger, og hver 
gang sa farao: ”Nei!” Grusomme ting hendte i 
Egypt. Og til slutt sa endelig farao: ”Ja!” 
 
Gud hjalp Moses å lede folket gjennom vannet og 
til friheten på den andre siden.  
 
  

7  
Plasser vaktlene og 
mannaet på underlaget 
når du snakker om 

 
Moses ledet folket gjennom ørkenen i 40 år. Gud 
folk ble slitne, sultne og lei. De klaget til Moses.  
 



dem. Men Gud viste folket at han var med dem ved å gi 
dem mat. Han ga dem vaktelfugler og noe som de 
kalte manna å spise. Hver dag, så lenge de var i 
ørkenen, samlet de den søte mannaen i kurver. 

8  
Plasser steinen på 
underlaget og hold 
staven over den når du 
forteller denne delen:  
Etterpå legger du 
staven ved siden av 
steinen på underlaget.  

 
Folket ble tørste av å gå i ørkenen, og de klaget de 
til Moses. Moses snakket med Gud. Gud sa til 
Moses at han skulle slå med staven sin på steinen. 
Moses slo på steinen med staven sin to ganger. Da 
kom det så mye vann at alle fikk drikke, både dyr 
og mennesker.  
 
 

9  
Sett Sinai-fjellet på 
underlaget 

 
Guds folk var fri. Men de visste ikke hvordan de 
skulle leve på best mulig måte. Med Guds hjelp, 
ledet Moses folket til Sinai-fjellet der Gud snakket il 
Moses gjennom den brennende busken. Moses 
gikk opp på fjellet for å snakke med Gud. Folket 
ventet, og ventet og ventet.  

10  
Plasser gullkalven på 
underlaget. 

 
Folket begynte å tro at Moses aldri ville komme 
tilbake. De spurte Aron om ikke han kunne lage en 
statue av Gud, som kunne lede dem. Aron tok alt 
gullet som kvinnene hadde på seg og smeltet det. 
Av gullet laget han en kalv. Han ga kalven til folket 
mens han sa: ”Her er Gud”. Og folket laget et alter 
og tilba kalven. 
 

11  
Plasser de ødelagte 
steintavlene på 
underlaget 

 
Da Moses kom ned fra fjellet, skinte ansiktet hans. 
Moses bar med seg to steintavler hvor de ti beste 
levereglene stod skrevet. De beste levereglene 
forteller menneskene hvordan de skal leve.  
 
Da Moses så at folket tilba gullkalven, flammet 
sinnet opp i ham, og han knuste de to steintavlene 
med de ti beste levereglene.  
 
Han kastet gullkalven på flammene.  
 
Folket ble lei seg og angret. Derfor ga Gud dem de 
ti beste levereglene på nytt. 
 

12  
Plasser paktkisten på 
underlaget. Dekk 
paktkisten med 
hendene mens du 
snakker om teltet. 

 
Gud sa til Moses at folket skulle lage en paktkiste 
til de ti beste levereglene. Kisten var dekket av gull, 
og hadde håndtak på sidene slik at folket kunne 
bære med seg paktkisten overalt. Gud sa til Moses 
at de skulle lage et telt kalt tabernaklet til 



paktkisten. Når folket stoppet i ørkenen for å hvile 
seg, fylte Guds hellighet teltet, og Moses kom nær 
Gud der. Når Moses kom ut av teltet, skinte 
ansiktet hans. 

13  
Berør underlaget med 
respekt når du snakker 
om Moses’ begravelse. 

 
Etter 40 år kom folket til et annet fjell, Nebo-fjellet. 
Moses så ned på det lovede landet fra fjelltoppen, 
og Gud sa: Dette er landet jeg gir til folket. 
 
Moses døde ved Nebo-fjellet og ingen vet hvor han 
ble gravlagt 

14  
Sitt et øyeblikk og 
betrakt historien fra 
begynnelse til slutt for 
å la den synke inn. 
Deretter begynner du 
på undringsdelen.  

 
Nå lurer jeg på hva du likte best i denne 
fortellingen? 
 
Hva tror du kan være det viktigste? 
 
Jeg lurer på hvor du er i denne historien, eller om 
noe av den handler om deg? 
 
Jeg lurer på om vi kan utelate noe av historien, og 
likevel ha alt vi trenger? 
 

 


