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GUD KALLAR MOSES 
q Moses var en valutbildad man som hade stora kunskaper i det som var kant 

pa den tiden han levde pa jorden, cirka 1500 ar fore Kristus.  Han var lard i 
matematiska grunder, kemi, historia, ortmedicin, samt han hade en 
bibelkunskap som han hade blivit given genom sin familj. Apg. 7:22-23 

q Nar Gud aktiverade Moses for hans slutgiltiga projekt pa denna jorden, sa 
kan man se utan tvekan att Moses vid denna tiden hade forlorat alla sina 
varldsliga ambitioner och han hade accepterat sitt ode att han skulle do i 
oknen som en fattig faraherde.  Att detta var hur Moses tankte kan vi forsta, 
genom det namn som han gav sin son. 2 Mos.3:21-22 

q Moses visste icke om vid denna tiden nar han levde i oknen under 40 ar, att 
hans arbete som faraherde gjorde honom till en expert i att navigera i oknen 
och att lara sig att overleva det kalla klimatet pa vintern och den 
fruktansvarda hettan pa sommaren. Romar.8:28-31 

 
TEAM MOSES 
q Nar Gud visade Moses den brinnande busken, sa hade Moses vandrat till 

baksidan av oknen.  Moses visste icke om att Gud hade satt ihop ett 
anglateam (Hebr.1:6-14) innan han var avlad och att stora forberedelser 
hade agt rum, icke bara pa jorden men ocksa i den andliga varlden.  

q Moses visste icke om att han hade blivit utvald till att leda Israel ut ur 
Egypten.  Icke heller visste han om att han skulle komma tillbaka till jorden 
efter sin dod, mer an 1500 ar senare, for att tillsammans med Elia tala med 
Skaparen sjalv, Jesus Kristus, nar denne skulle forbereda sig for korset. 
Lukas 9:28-36 

 
DEN LAGLIGA UTMANINGEN 
q Laran om att Gud har forut bestamt manniskornas liv ar icke valkant i den 

kristna forsamlingen.  Man predikar icke ofta om detta, och om det predikas 
om det ar det i regel negativt och man sager att denna lara icke finns till.  For 
att kunna forsta denna doktrin, sa maste den kristne kanna till, att Lucifers fall 
agde rum innan manniskan blev skapad, och att det var en rattegang.  Vid 
denna rattegang sa blev Lucifer domd till att kastas i den Brinnande Sjon 
(Matt.25:41), men att han overklagade domen. 

q Gud arbetar nu pa denna overklagning, dar Gud visar att han ar en rattfardig 
Gud, genom att fralsa manniskor. Romar.3:19-31 

q For att denna process skall kunna fungera, sa har Gud skapat varje manniska 
med en fri vilja.  Gud kommer icke att tvinga en manniska att gora sin vilja.  
Istallet sa har Gud begransat sig sjalv till att soka manniskor att komma till  
honom, och om de vagrar, sa later han dem ga.  Mark 10:17-27 



q Varjet manniska maste bliva provad av Djavulen och frestad av honom 
till att forkasta Gud!  Detta kan liknas till ett fientligt forhor av ett vittne i 
en rattegang i USA! Denna tankegang kan man se tydligt i de tva forsta 
kapitlen av Job, i Lukas 22:31-32 och i 1 Petr.5:6-9 

 
Har du oron till att hora med? 


