ANDRA MOSEBOKEN
Mose
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Undervisningsförslag:

Illustrerade biblar för barn
Ljudbandsserien ”Mina vänner i Bibeln”
Flanellograf
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 2)

Berättelsen om Mose fram till
kallelsen vid den brinnande busken
2 Mos kap. 2-4

Tips
A. Att börja med
1) Jakobs (senare Israel) familj flyttade från Kanaan till Egypten p.g.a. hungersnöd, de var
70 personer, 2 Mos 1:5
2) Israeliterna blev kvar i Egypten i många generationer, 2 Mos 1:8-22
B. Ljudbandserien
- Mose som baby
C. På flanellograf
- slavarbetet
- uppväxttiden
- flykten från Farao
- den brinnande busken
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JAG HAR VALT UT DEJ
BARA LYSSNA PÅ MEJ
MITT FOLK SKA FÖRAS HEM, Å-ÅH
JAG VILL ATT DU LEDER DEM
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I Nilflodens vatten jag låg i en korg,
till mammas och pappas stora sorg.
Vem är jag?
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Mose - 2 Moseboken kapitel 1-4
Minnesvers:
Mose föddes i Egypten av judiska föräldrar. Israels
folk var då slavarbetare åt egyptierna och livet var
(Gud sade till Mose i den
eländigt för dem. Farao, kungen i Egypten, ville döda
brinnande busken)
Jag är med dig.
alla judiska gossebarn, för att hindra dem att bli för
2 Mos 3:12
många. Moses föräldrar ville skydda honom från att
bli dödad, men de kunde inte gömma honom hur länge
som helst. Kung Faraos dotter hittade Mose vid Nilflodens strand, där de
hade gömt honom i en korg. Prinsessan tog honom till sig och fostrade honom
som sin egen son. När Mose blev stor visste han om att han inte var en riktig
egyptier, utan son till de
judiska slavarna. Han ville
göra livet bättre för sitt
folk, men blev tvungen att
fly, när Farao blev arg på
honom.
Fyrtio år senare kom Mose
tillbaka med en kallelse från
Gud att föra hela Israels folk ut
ur Egyptens träldom. Målet för det
uttåget blev Kanaans land, det land som
Abraham
långt
tidigare
fått till
hemland
genom ett
löfte av
Herren
Gud.

Uppgift:
1. Vad heter berget där Mose står? Plocka ut
bokstäverna ur alla kaktusar som blommar
och skriv i skylten.
2. En ängel visade sig för Mose. Hittar du
ängeln i busken?
3. Rita att busken brinner.
4. Platsen var helig och Gud sa att Mose
skulle ta av sig skorna. Hittar du dem?
5. Hur gammal var Mose? Färglägg alla
cirklar (ovanför pratbubblan).

Text
&
MOSE - Jag har valt ut dig.
Musik: MOSE - Bara lyssna på mig.

MOSE - Mitt folk ska föras hem, å-åh!

Ruth
MOSE - Jag vill att du leder dem.
Bertlin

