
 

I samma riktning: vart leder Gud vår ökenvandring? 

- Ett bibelstudium med grund i uttågsberättelsen. Text: Nehemja 9:9-23 

Israeliternas 40 år i öknen var en viktig period i folkets historia och utveckling. Under 

den perioden formades de som en nation, fick en identitet som Guds folk och 

förbereddes för att inta och etablera sig i det land som Herren lovat dem. Redan 

Abraham hade fått löftet om landet (1Mos 12:1-3). 

Till Mose uppgift att leda dem genom öknen hörde att få dem att gå i samma riktning, 

forma en gemenskap av 12 stammar, hjälpa dem att förstå vem den Gud var som hade 

kallat och befriat dem från slaveriet och vad det innebar att leva som fria människor 

under Guds ledning. 

I det här studiet gör vi en kristen läsning av uttågsberättelsen och försöker läsa in vår 

egen situation i den med tro på att Gud har liknande syften som han hade med uttåget: 

att hjälpa oss gå i samma riktning och föra oss genom öknen - till det Gud har förberett 

för oss. 

Läs Nehemja 9: 9-23. Verserna är en del av den lovsång som sjöngs när judarna 

återvänt från fångenskapen i Babylon och sången beskriver hur Gud räddade 

israeliterna från förtrycket i Egypten och ledde dem på en svår vandring i öknen till ett 

eget land. 

1. VÄNSKAP 

En viktig del av vandringen och att den tog så långt tid hörde samman med att de skulle lära 

känna den Gud som befriat dem. De hade övergett honom och tillbett Egyptens gudar. De 

måste lära känna honom på nytt. Det är märkligt att Gud är så personlig och kallar dem till 

sig. Det är en Gud som skall bo hos sitt folk. Ur törnbusken ropar han namnet ”Mose! Mose!” 

och presenterar sig med sitt eget namn. ”Säg att han som heter ’Jag är’ har sänt dig” (2Mos 

3:4, 14). Det personliga draget hos Gud är väldigt viktigt i ökenberättelsen. 

Att det är en personlig relation det gäller visar sig när den beskrivs som ett förbund Gud och 

folket ingår med varandra i 2Mos 24, och som bekräftas i en av många märkliga scener när 

Mose och några av folkets ledare gick upp på berget ”och de såg Israels Gud. Under hans 

fötter var som ett golv av safir; det liknade själva himlen i klarhet. Han lyfte inte sin hand mot 

de främsta i Israel. De skådade Gud, och de och de drack.” (2Mos 24: 10, 11). Att detta har 

sin grund i Guds kärlek visar sig när förbundet förnyas i 2Mos 34. ”Herren, Herren är en 

barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet” (34:6). Men innebär 

också en ömsesidig kärlek. Navet i deras gensvar är ”du skall älska Herren din Gud av hela 

ditt hjärta…” (5Mos 6:5,6; 11:1). Som representant för hela folket får Mose möta Gud 

”ansikte mot ansikte”, personligt och nära (2Mos 33:11-23 jfr 4Mos 12:8, 5Mos 34:10).  

Detta drag blir ännu tydligare med Jesus, Ordet som ”blev människa och bodde (tältade) 

bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som ende sonen får av sin fader… Den ende 

sonen, själv Gud och alltid nära Fadern han har förklarat honom för oss” (Joh 1:14-18) 



”Jag kallar er inte längre tjänare…jag kallar er vänner” säger Jesus (Joh 15:14-15). Vår 

relation med honom är som vänner! Den vänskapen ska utvecklas i ett levande samtal med 

bönen och bibelläsandet som bärande delar i en ömsesidig dialog. Som vänner delar vi med 

förtroende våra tankar kring hem, familj, arbete och om oss själva, till honom. Att vara vän 

med Jesus handlar om en ömsesidig, glad och vardaglig närvaro hos varandra, där vi lyssnar 

och samtalar. Han får känna sig hemma hos oss! Det är med denna vänskap som grund som 

Jesus säger att han har ”bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt” (Joh 15:16) Det är 

denna vänskap som gör det möjligt att förmedla kristen tro som församlingens vision talar 

om. Det är Jesus - och vänskapen med honom - som gör all skillnad. 

I RIKTNING MOT: DJUPARE VÄNSKAP 
”Ni är mina vänner” (Joh 15:14). 

Därför vill vi be att Gud  

• ger oss en längtan efter djup, personlig och varm vänskap med sig.  

• leder oss in i en djup tillit och närhet till honom och ger oss en stark identitet som 

vänner till Jesus, i en förtrolig, vardaglig och uppfriskande gemenskap.  

 

 

2. FRIHET 

 

När Gud presenterar sig för Mose och ger honom uppdraget att leda Israel säger han ”Därför 

har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från Egypten till ett land som 

är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung” (2Mos 3:7). Israel hade blivit 

slavar i Egypten och Gud har hört deras klagan och beslutat att befria dem. Det är i den 

befrielseaktionen han drar in Mose. (2Mos 6:6; 5Mos 7:7-8; Ps 106:10). Men man kan också 

fråga sig hur fria de egentligen var under vandringen. Egypten som inre verklighet verkar ha 

hållit dem fångna länge (tex. 4Mos 13-14).  Det förflutna behöll sin makt över dem länge. 

Frälsning i Kristus är ett friköpande, en befrielse från fångenskap och bundenhet. "Kristus 

Jesus har blivit vår frihet (1Kor 1:30) skriver Paulus, men också ”låt inget få makt över er" 

(1Kor 6:12). Och även vi inser, att det finns det som begränsar vår frihet och hämmar vår 

efterföljelse av Jesus. Vi behov är att Gud ger oss större frihet från bindningar och förvärvade 

begränsningar och gör församlingen till en befriande miljö.  Det kan gälla oro, rädslor, 

relationer, minnen, felriktade lojaliteter och förväntningar, inre sår, pengar, mindervärde etc 

som vi sitter fast i. Gud kan befria från mönster som låser oss så att vi kan leva och tjäna 

honom utan fruktan och så fördjupa kristen tro som församlingens vision talar om.      

I RIKTNING MOT: STÖRRE FRIHET 
”Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria” (Joh 8:36) 

 



Därför vill vi be att Gud 

• ger oss en längtan efter större frihet att följa Jesus. 

• befriar oss från de låsningar som på olika sätt inskränker vår frihet i Kristus och från 

det förflutnas destruktiva kraft. 

 

3. RELATIONER 

En av de svåra utmaningarna som Mose ställdes inför var hur de splittrade stammarna som 

inte haft en enhetlig organisation under lång tid skulle kunna bli ett folk, hur tolv stammar 

skulle kunna enas och gå i samma riktning. Upprepade gånger slogs kilar in som hotade 

spräcka gemenskapen, som tex när Mose utmanades av sina syskon (4Mos 12), spejarna 

kritiserade och spred lögner (4Mos 13:31-14:10) eller när många ledare gjorde öppet uppror 

mot Mose och Aron (4Mos 16-17). 5Mos är ju ett försök att forma en gemenskap, en 

gemensam inriktning inför framtidens utmaningar och visa omsorg om de mest utsatta; 

invandrare 10:19, fattiga 15:7-11, 29:10-13 (jfr 10:18, 24:17-18). Samtidigt som mångfalden 

skulle bevaras genom att stammarna blev tilldelade olika områden men och på samma gång 

vara solidariska mot varandra (3:18-20). 

Gud kan fylla oss med sin kärlek så att vi kan älska och tjäna varandra uppriktigt och 

helhjärtat, och vara en öppen, omsorgsfull och trovärdig gemenskap. Guds kärlek kan 

överbrygga vårt utanförskap oavsett om den beror på att vi dömer ut oss själva eller varandra 

eller beror på något annat. I Kristus är vi älskade och kallade att älska. Och vi längtar också 

efter djupare relationer med de som inte tror, de som tror lite eller bara kanske tror. 

I RIKTNING MOT: VARMARE RELATIONER 
”Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek” (Joh 13:35) 

Därför vill vi be att Gud  

• ger oss en längtan efter varmare relationer.  

• förstärker vår strävan efter varma relationer i församlingen och hjälper oss att älska 

varandra. Vi ber om att få vara kanaler för Guds kärlek som förändrar oss i relation till 

vår omgivning. 

 

 

I denna läsning av ökenvandringen och av vår egen situation har vi landat i en gemensam 

längtan och bön om att gå i riktning mot 

• Djupare vänskap 

• Större frihet 

• Varmare relationer 

Hur kan du be och handla för att i gemenskap med andra gå i den riktningen? 


