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Moses: Israels leder – Et framtidsbilde av Jesus 
 
 

 
Gud gjorde mange tegn og under gjennom Moses  

og de pekte alle mot vår frelser Jesus Kristus. 
 

 
En av de mest velkjente personene i Bibelen er Moses, en Guds tjener og profet hvis liv, tro og 
lederskap overgikk de langt fleste i historien. Da Moses ledet israelittene ut av Egypt mot Det Lovede 
Land, viste Moses’ liv gang på gang at han er et av de klareste framtidsbildene på Jesus Kristus i 
Skriften. 
 
Moses har sagt: «Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne 
brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere. Hver og en som ikke hører på denne 
profeten, skal utryddes av folket.» Apostlenes Gjerninger 3:22-23 
 

Framtidsbilder: Nøkler til å forstå Skriften 
Framtidsbilder er vesentlige måter Bibelen bruker for å få en forhånds framstilling av framtidige 
profetiske hendelser gjennom Det Gamle Testamentet. Da det ble drøftet fortellinger fra Det Gamle 
Testament i 1. Korinter kapittel 10 skrev Paulus i vers 11: «Det som hendte med dem, skulle være til 
advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet.» Kristne i dag 
burde lese Det Gamle Testamentet med et øye for hva meningen kan bety for oss i nåtiden. 
Framtidsbilder av Jesus Kristus og profetiske hendelser vil lede og vise oss veien. 
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Myndighetene ønsket ham død fra fødselen av 
 

 
Istedenfor å rømme fra Faraos morderiske plan, ble Moses som baby sendt ned en elv i Egypt. 

 
 
 
 

Egypts farao på Moses’ tid så at israelittene vokste og vokste innenfor Egypts grenser og ønsket 
kontroll over befolkningen. Han tvang israelittene inn i et hardt slaveri og startet en morderisk 
kampanje for å utrydde alle guttebarn av Israels ætt.  
 
Det sto fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef. Han sa til folket sitt: «Se, 
Israelsfolket er blitt for stort og tallrikt for oss. Kom, la oss gå klokt til verks mot dem, så de ikke 
blir enda flere! For blir det krig, slår de seg kanskje sammen med fiendene våre, kjemper mot oss 
og drar fra landet.» De satte så oppsynsmenn over israelittene for å plage dem med tvangsarbeid. 
De måtte bygge to forrådsbyer for farao, Pitom og Ramses. Men jo mer de ble plaget, jo flere ble 
de, og jo mer bredte de seg ut. Og egypterne ble redde for israelittene. De tvang israelittene til 
slavearbeid og gjorde livet bittert for dem. De påla dem hardt arbeid med leire og teglstein og all 
slags arbeid ute på marken. Alt dette slavearbeidet ble israelittene tvunget til å gjøre. Kongen i 
Egypt sa til hebreernes jordmødre – den ene het Sjifra og den andre Pua: «Når dere hjelper 
hebreerkvinnene til å føde, skal dere se etter i fødestolen: Er det en gutt, skal dere drepe ham; er 
det en jente, skal hun få leve.» Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen 
hadde sagt til dem. Da kalte egypterkongen jordmødrene til seg og sa: «Hvorfor gjør dere dette? 
Dere lar guttene leve!» Jordmødrene svarte farao: «Hebreerkvinnene er ikke slik som de egyptiske. 
De er mer livskraftige. Før jordmoren kommer til dem, har de født.» Da gjorde Gud vel imot 
jordmødrene, og folket ble stort og svært tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem 
etterkommere. Da befalte farao hele folket sitt: «Hver nyfødt gutt skal dere kaste i Nilen, men 
døtrene skal dere la leve!» 2. Mosebok 1:8-22  
 
I sitt hat til israelittene beordret farao at alle guttebarn skulle drepes. Moses foreldre var tvunget til å 
lage en redningsplan for guttebarnet deres 
 
Det var en mann av Levis hus som giftet seg med en levitt-datter. Kvinnen ble med barn og fødte en 
sønn. Da hun så at det var en fin gutt, gjemte hun ham i tre måneder. Men da hun ikke kunne 
holde ham gjemt lenger, laget hun en kurv av papyrusrør til ham. Den tettet hun med bek og tjære. 
Så la hun gutten i kurven og satte den ut i sivet ved bredden av Nilen. Søsteren hans stilte seg et 
stykke unna for å se hva som ville skje med ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade, 
mens de unge jentene i følget hennes gikk fram og tilbake langs elvebredden. Hun fikk øye på 
kurven i sivet og sendte en av tjenestejentene sine for å hente den. Så åpnet hun den og fikk se 
gutten, et lite barn som lå og gråt. Hun syntes synd på ham og sa: «Dette er et av hebreernes 
guttebarn.» Da sa søsteren hans til faraos datter: «Skal jeg gå og hente en hebreerkvinne som kan 
amme gutten for deg?» «Ja, gå!» sa faraos datter. Så gikk den unge jenta og hentet moren til 
gutten. Faraos datter sa til henne: «Kan du ta denne gutten og amme ham for meg? Jeg skal gi deg 
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lønn.» Og kvinnen tok gutten og ammet ham. Gutten vokste opp, og hun gikk til faraos datter med 
ham, og gutten ble en sønn for henne. Hun ga ham navnet Moses, «for jeg har dratt ham opp av 
vannet», sa hun. 2. Mosebok 2:1-10 
 
Da Jesus var et lite spedbarn, måtte han også stå imot et ondt morderisk felttog, ledet av kong 
Herodes.  
 
Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet 
og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter 
barnet for å drepe det.» Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted 
til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt 
gjennom profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn. Da Herodes forsto at vismennene hadde narret 
ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to 
år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. Da ble ordet oppfylt 
som er talt gjennom profeten Jeremia: I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage: Rakel gråter over 
barna sine og vil ikke la seg trøste. For de er ikke mer. Matteus 2:13-18 
Ikke bare var Jesus utsatt for en morderisk kampanje mot jødiske guttebarn, han ble også ført til 
Egypt for å skjule seg for kong Herodes. 
 

 
Moses ga fra seg sin kongelige posisjon for å redde sitt folk 
 

 

 
Moses ga fra seg sitt liv som en 

egyptisk prins, og krevde overfor farao  
at hans slavebundne folk skulle gå fri.  

  

 
Som faraos datters adoptivsønn var Moses en ekte prins av Egypt. Han vokste opp i palasset til det 
mektigste riket på jorden. Allikevel visste han hele tiden at han var en hebreer og at hans folk led stor 
nød. Han gav fra seg sin overdådige livsstil for å redde israelittene. Hebreerne 11 gjenforteller 
avgjørelsen Moses tok. 
 
I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i tre måneder da han var født. For de så at det var et 
vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses, da han ble stor, å 
kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden 
en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til 
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lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så 
den usynlige. Hebreerne 11:23-27 
 
Jesus, Guds Sønn, og Gud selv ga fra seg sin gudommelige stilling og fornedret seg selv og ble et 
menneske. Akkurat som Moses trengte ikke Jesus å si fra seg sin høyere stilling for å bli et vanlig 
menneske. Jesus valgte det fordi det var den eneste muligheten menneskeheten hadde for å bli 
frelst. 
 
La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke 
som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker 
lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på 
korset. Filipperne 2:5-8 
 
Hebreerne 2 bekrefter videre: 
 
Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og 
ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Gud ville føre mange 
barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå 
fullendelsen gjennom lidelser. Hebreerne 2:9-10 
 
Jesus fornedret seg selv frivillig, fra å sitte på ærens trone i Himmelen, til å bli født i en stall og lagt i 
en krybbe i Betlehem. Han valgte å forlate tilbedelsen fra millioner av engler som tjente ham, for å bli 
et menneske og leve blant en syndig og elendig menneskeslekt. Han var villig til å leve et liv der han 
kjente sult, tørst, smerte, fristelse og til og med døden slik at han kunne lede alle mennesker som 
kom til tro på ham til frelse og evig liv i Himmelen gjennom sitt offer. På samme måte forlot Moses 
sin stilling som prins i Egypt for å lede israelittene ut av elendigheten mot Det Lovede Land, som i seg 
selv er et framtidsbilde av Himmelen. Moses var villig til å oppgi sitt «gode liv», rikdom og prakt for å 
lide for Herren og bringe evig velstand til hans folk. (Vi burde virkelig ta dette eksempelet til 
etterfølgelse. Er vi villige til å frasi oss våre jordiske drømmer og mål for livet, hvis Gud leder oss i en 
annen retning? La oss be om styrke til å kunne klare å ta en slik avgjørelse). 
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Et enestående forhold til Gud 
 

 
Fra deres første samtale ved den brennende tornebusken, snakket Gud direkte til Moses. 

 

 
Som Guds Sønn og Gud selv hadde Jesus Kristus et forhold til Gud Faderen som ingen personer i 
Bibelen noen sinne hadde hatt. I evangeliet etter Johannes sier Jesus i kapittel 6 og vers 46: «Men 
ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.» Ved Jesu dåp lot Gud verden få vite, 
ved at han snakket direkte fra Himmelen, at Jesus virkelig var Guds Sønn og at han sto over alle 
mennesker som noen gang hadde levd på jorden. 
 
Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds 
Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den 
elskede, i ham har jeg min glede.» Matteus 3:16-17 
 
Moses som var et vanlig menneske og en Guds profet mottok også en spesiell karakteristikk: Så sa 
Herren: «Hør mine ord! Er det en profet hos dere? I syn gir jeg meg til kjenne for ham, i drømmer 
taler jeg til ham. Slik er det ikke med min tjener Moses. I hele mitt hus er han den mest betrodde. 
Ansikt til ansikt snakker jeg med ham, i klare syn, ikke i gåter, Herrens skikkelse ser han…»  
4. Mosebok 12:6-8 
 
Ulik andre profeter i Skriften snakket Gud direkte til ham. Gud viste seg også i egen skikkelse i 
tabernaklet, men åpenbarte bare en del av seg selv.  
 
Da sa Herren til Moses: «Også dette som du ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine 
øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» «La meg se din herlighet!» sa Moses. Han svarte: «Jeg vil la all 
min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, 
og barmhjertighet mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han «for et 
menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa: «Se, her er et sted tett ved meg; still deg der på 
klippen! Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med 
håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort; da kan du se meg bakfra, men 
ansiktet mitt kan ingen se.» 2. Mosebok 33:17-23 
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Moses så litt av Gud på jorden i all hans glans og godhet. Jesus som er helt menneske og helt Gud, er 
den eneste som har sett Gud Faderens ansikt. Legg merke til Moses’ anmodning, den kom etter at 
Gud hadde bedt ham om å lede israelsfolket til Det Lovede Land. Moses, som Gud hadde åpenbart så 
mye til, ønsket å kjenne Herren enda bedre før han gikk inn i den store utfordringen som lå foran 
ham. Dette er holdningen til en ydmyk tjener av Gud. Han søker kunnskap om Gud før han gir seg ut i 
prøvelsene. Han vil søke styrke hos Gud og fylle seg med hans Ånd før han begir seg ut på den 
kommende reisen. Jesus, som kjente hele Guds fylde og som var hos ham i hans nærvær siden før 
tidenes morgen, søkte allikevel Gud i bønn straks han ble født som menneske på jorden, noe som 
viste at alle mennesker må stole på Gud og gjøre seg avhengige av å søke Gud i bønn, slik at vi kan få 
utrettet ting til Guds ære. 
 

 
Utføre mirakler 
 

 
Ved Guds kraft, ble Moses i stand til å gjøre elven om til blod. 

 

Det er vanskelig å finne en person i Bibelen som utførte flere mirakler enn Moses. Gud ville straffe 
den opprørske, hedenske faraoen for at han nektet å frigi israelittene og Moses ble gitt makt til å 
sende hagl over det egyptiske riket. Han sendte en gresshoppeplage for å ødelegge landet. Og da han 
delte Rødehavet, tillot han Gud å overvinne farao og hele hans hær på et sekund ved å drukne dem, 
da vannet gikk tilbake til sin normaltilstand. Jesus utførte selvfølgelig mange mirakler fra å helbrede 
blinde, lamme, skaffe til veie mat så tusenvis av mennesker ble mettet, til å reise opp Lasarus fra det 
døde. Miraklene tjente til å bekrefte at Jesus virkelig var sendt av Gud, og for å få folk til å tro på hans 
ord.  
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En frelsespakt 
Moses kom med de ti bud og hele Guds lov fra Det Gamle Testamentet, til den israelske nasjonen. 
Loven tjente som en veiledning for Israel, som Guds utvalgte folk på jorden, til å være et lys for 
verden og et eksempel på et rettferdig og hellig liv. Fra et kristent perspektiv er loven som også er 
kjent som Moseloven, den gamle pakt. Den var den opprinnelige fremstillingen av Guds moralske 
standarder og hva et sant og hellig liv medførte. Men på grunn av synd i menneskeslekten, kunne 
ikke noe menneske holde loven. På en eller annet måte brøt alle mennesker et eller flere bud og kom 
derfor inn under lovens forbannelse. «Forbannet er den som ikke holder ordene i denne loven i hevd 
og ikke lever etter dem! Og hele folket skal si: Amen.» 5. Mosebok 27:26 
 
Å bryte loven medførte straff og dødens forbannelse for personen som gjorde det. Dette var en lov 
som ingen kunne klare å holde. Romerne 3:23 bekrefter: «..for alle har syndet og mangler Guds 
herlighet.» Ingen er «god» eller «hellig» i Guds øyne! Slik var det fram til Jesu fødsel. Jesus oppfylte 
loven ved å leve et feilfritt liv og så gå dødens vei ved å gi seg selv som et offer for hele 
menneskehetens synd. Han ble den nye pakt! Ved Herrens siste måltid, under jødenes påskefeiring, 
før korsfestelsen, spiste Jesus sammen med disiplene og her bekrefter han dette: 
 
Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, 
som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.» Matteus 26:27-28 
 
Der Moseloven, den gamle pakt, lot enhver person få vite at de er skyldige syndere innfor Gud, 
frambringer den nye pakten tilgivelse gjennom Jesu offer. 
 

Kobberslangen 
 
 

 
Moses, ved Guds hjelp, helbredet israelittene ved å reise en stang  

med en kobberslange. Dette var en hendelse Jesus spesifikt 
 beskrev som et framtidsbilde av hans korsfestelse. 
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Gjennom reisen i villmarken, murret og klaget israelittene konstant til Moses over de harde 
forholdene på reisen. Ved en slik anledning i 4. Mosebok kapittel 21 straffer Herren dem strengt på 
grunn av dette: 
 
Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket 
kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi tok til orde mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta 
slangene bort fra oss!» Og Moses ba for folket. Da sa Herren til ham: «Lag deg en serafslange og 
sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.» Moses laget en 
kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på 
kobberslangen, fikk han leve. 4. Mosebok 21:6-9 
 
Disse giftige slangene drepte mange av israelittene som klaget over Guds bestemmelser. Dette fikk 
israelittene til å komme til Moses for å bekjenne sin synd til ham. De angret på deres opprør mot Gud 
og ba om å bli reddet fra den sikre død. Moses ba til Gud på vegne av sitt folk og Herren skaffet til 
veie en kur. Kobberslangen ble holdt oppe i luften av en stang, og alle som var blitt bitt og så på den, 
ble helbredet. Hele denne beretningen er et bilde på vår frelse i Jesus Kristus. På grunn av vår synd er 
alle mennesker «forgiftet» og er klare for den evige fortapelsen i Helvetet.  Men Gud frembrakte en 
vei for å slippe unna fortapelsen gjennom Jesus Kristus. Israelittene i ørkenen så deres egen synd, 
bekjente synden og vendte seg mot Gud for en løsning. Og alt de trengte å gjøre var å se opp på 
kobberslangen for å bli helbredet. På samme måten er det når vi bekjenner vår synd til Gud. Vi 
mottar også helbredelse ved å se på Jesus og tro på ham. Jesus bekrefter dette i Johannes kapittel 3 
når han forklarer veien til Himmelen for fariseeren Nikodemus: 
 
Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den 
som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3:14-16 
 
Sannelig var kobberslangen, som ble løftet opp av Moses, et framtidsbilde av hva Jesus ville gjøre for 
menneskeslekten ved å sikre evig liv i Himmelen for de som tror på ham. 
 

Giftemål med en ikke-jødisk kone 
 

 

 
Ved Jesu offer på korset, ble alle kristne Jesu brud. 
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En gang tok Mirjam og Aron til orde mot Moses på grunn av hans kusjittiske (etiopiske) kone; for 
han hadde tatt seg en kone fra Kusj (Etiopia). De sa: «Er det bare Moses Herren har talt med? Har 
han ikke talt med oss også?» Dette hørte Herren. Men Moses var en svært ydmyk mann, mer 
ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Med et sa Herren til Moses og til Aron og Mirjam: «Gå 
ut til telthelligdommen, alle tre!» Alle tre gikk ut. Da steg Herren ned i en skysøyle og stilte seg i 
åpningen til teltet. Han kalte på Aron og Mirjam, og begge kom fram. Så sa Herren: «Hør mine ord! 
Er det en profet hos dere? I syn gir jeg meg til kjenne for ham, i drømmer taler jeg til ham. Slik er 
det ikke med min tjener Moses. I hele mitt hus er han den mest betrodde. Ansikt til ansikt snakker 
jeg med ham, i klare syn, ikke i gåter, Herrens skikkelse ser han. Hvorfor var dere ikke redde for å 
ta til orde mot min tjener Moses?» Herrens vrede flammet opp mot dem, og han gikk bort. Da 
skyen trakk seg bort fra teltet, se, da var Mirjam angrepet av en hudsykdom, og huden hennes var 
som snø. 4. Mosebok 12:1—10 
 
At Moses giftet seg med en etiopisk kvinne førte til sinne og sjalusi hos Moses’ søsken Mirjam og 
Aron. På dette stadiet i historien var Mirjam en profetinne og leder blant kvinnene i Israel og Aron 
var yppersteprest for den israelske nasjonen. Istedenfor å bli glad på deres brors vegne ble de sinte 
og begynte å stille spørsmål om Moses’ rolle som leder av Israel, til tross for det faktum at han hadde 
gjort så mye og at Gud hadde vist deres nære forhold. Gud bifalt tydelig ekteskapet og straffet 
Mirjam ved å gi henne en hudsykdom, spedalskhet, en lidelse som i eldgammel tid betydde den sikre 
død. 
 
Jesus «giftet» seg også med en ikke-jødisk brud, kirken. Skjønt han kom til Israel først, «men hans 
egne tok ikke imot ham» og således gikk evangeliet ut til de ikke-jødiske nasjonene over hele verden 
som bokstavelig talt er «Kristi brud». Kristendommen hører ikke til et spesielt land eller folk. Jesus 
befalte sine disipler til å gå ut i hele verden og dele de gode nyhetene om tilgivelse for synd og et 
evig liv gjennom ham.  Paulus drøfter forholdet mellom jøder og ikke-jødiske kristne og forklarer at 
ved avvisningen av Jesus kom en åndelig blindhet over den jødiske nasjonen: 
 
Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere 
selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet i fullt tall. På denne måten skal 
hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort 
gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres. På grunn av 
evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de 
elsket av Gud, for fedrenes skyld. Romerne 11:25-28 
 
Slik ligger saken an i dag, størstedelen av Israel vedkjenner ikke Jesus Kristus som Guds Sønn, eller en 
person med signifikant betydning. Men med en gang den ikke-jødiske kirken er fylt opp, vil deres 
øyne bli åpnet og Israel vil vende seg tilbake til Gud og se på Jesus, for å få del i frelsen. Dette kan 
sees i straffen Mirjam fikk, ved at Gud ikke lot henne dø av spedalskhet: 
 
Moses ropte til Herren: «Gud, helbred henne!» Men Herren svarte Moses: «Om hennes far hadde 
spyttet henne i ansiktet, måtte hun ikke da ha båret skammen i sju dager? Hun skal stenges ute fra 
leiren i sju dager. Siden kan hun komme tilbake.» Så ble Mirjam stengt ute fra leiren i sju dager, og 
folket brøt ikke opp før hun var tilbake. 4. Mosebok 12:13-15 
 
Legg merke til flere likheter her, når Moses blir en mellommann mellom Mirjam og Gud. Jesus er 
også en mellommann mellom mennesker og Gud. Jesus frelser de som tror på ham, og redder dem 
fra Helvetes pinsler. Mirjam ble helbredet fra den farlige hudsykdommen og den sikre død. Hun ble 
også forløst og ikke etterlatt. Slik vil den israelske nasjonen heller ikke bli etterlatt og stengt ute fra 
frelsen og det evige kongeriket, når de som lever nærme endetiden vil oppleve en massiv vekkelse i 
løpet av den syvårige trengselstiden, og når den er ferdig vil de returnere til Jerusalem og oppleve at 
Jesus kommer tilbake for andre gang.  
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Det er enda flere paralleller mellom Jesus Kristus og hans tjener Moses, men disse eksemplene vil 
belyse stien som Herre bruker i Skriften til oppbyggelse for de troende. Framtidsbildene i Bibelen 
hjelper oss å illustrere viktigheten av å kjenne Det Gamle Testamentet og hvordan Gud har valgt å 
åpenbare mye av sitt Ord i Skriften. De vil ikke bare hjelpe å forklare hvorfor visse betraktninger og 
historier er skrevet ned i Bibelen, men vil hjelpe å bekrefte mange av Bibelens profetier som ikke er 
oppfylt enda. Fortsett å lese i Skriften, og se etter Guds «skrivestil», og må du bli velsignet ved at 
enda mer av Guds Ord blir åpenbart for deg. 
 
Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om 
meg!  Johannes 5:39 
 
  


