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Gud kaller Moses

2. Mos 3: 1-10
1Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro, presten i Midjan. En gang han drev feet over til den andre siden av 
ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. 2Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra 
en tornebusk. Han så, og se! – busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. 3 Og Moses sa: «Jeg vil gå 
bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» 4 Men da Herren så at han kom bort for 
å se, ropte Gud til ham fra tornebusken: «Moses, Moses!» Han svarte: «Her er jeg.» 5 Og Gud sa: «Kom ikke 
nærmere! Ta skoene av føttene! For stedet du står på, er hellig grunn.» 6 Så sa han: «Jeg er din fars Gud, 
Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. 7 Herren sa: 
«Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. 8 
Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og 
vidstrakt land, inn i et land som flyter av melk og honning, stedet hvor kanaaneerne og hetittene, amorittene og 
perisittene, hevittene og jebusittene bor. 9 For nå har skriket fra israelittene nådd meg, og jeg har også sett hvor 
hardt egypterne undertrykker dem. 10 Gå nå! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av 
Egypt.»



● Jeg er en ubetydelig person
● De kommer ikke til å tro meg
● Jeg er ikke utrustet for dette
● Ikke tving meg til dette, Gud

Identitet: Gud kaller Moses



Gud kaller Moses

2. Mos 4: 1-5

Moses svarte: «Men sett at de ikke tror meg og ikke 
hører på meg, men sier: Herren har ikke vist seg for 
deg.» 2 Herren sa til ham: «Hva har du i hånden?» 
«En stav», svarte han. 3 «Kast den på jorden!» sa 
han. Og Moses kastet den på jorden. Da ble staven til 
en slange, og Moses flyktet for den. 4 Herren sa til 
Moses: «Rekk ut hånden og grip den i halen!» Så 
rakte han ut hånden og grep den, og den ble til en 
stav i hånden hans. 5 «Dette er for at de skal tro at 
Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og 
Jakobs Gud, har vist seg for deg.» 



Sosialisert tankesett Selvdefinerende 
(skapende) tankesett

Selv-transformerende 
tankesett

“Jeg er definert av mine 
relasjoner. Jeg følger reglene”

“Jeg definerer min egen 
identitet. Jeg tar valg”

“Jeg evaluerer og utvikler min 
identitet. Jeg omfavner endring”

● Jeg er skapt i Guds bilde 
(1. Mos 1:27)

● Jeg er et nytt menneske 
(2. Kor 5:17)

● Jeg kan fornye sinnet 
mitt (Rom 12:2)

● Jeg får alt jeg trenger for 
å tjene Gud (2. Kor 9:8)

● Gud er med meg (Matt 
28:20)

Det kristne livet



Stol på Herren av hele 
ditt hjerte, støtt deg 
ikke til din egen 
innsikt!

Ordspr 3:5



Det som i verdens øyne står lavt, 
det som blir foraktet, det som ikke 
er noe, det velger Gud for å gjøre 
til intet det som er noe, for at 
ingen skal ha noe å være stolt av 
overfor Gud

1 Kor 1:28-29
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Moses

Så talte Herren med 
Moses ansikt til ansikt.

2. Mos 33:11 



Å lese i Bibelen
⋄ Gir liv
⋄ Leder til endring
⋄ Helbreder sår
⋄ Bygger karakter
⋄ Endrer omstendigheter
⋄ Gir glede
⋄ Motvirker fristelser
⋄ Tenner håp
⋄ Frigjør kraft
⋄ Fornyer sinnet 

- Rick Warren



Hvis Moses bodde i Nordbyen

EN AV DE BESTE 

GAVENE DU KAN GI 

DEG SELV ER TID MED 

GUD
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