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Medan vi fortfarande talar om predestinationen, tänk då över följande uttalande: 
Underverk ändrar inte människans moraliska karaktär och den bygger inte 
heller upp tro. 
Detta kan verka underligt, men med detta budskap kommer jag att bevisa, med 
Bibelns hjälp, att det är så det är. Gud utförde en del spektakulära händelser som 
aldrig förut hade inträffat men som förändrade hebreernas hjärtan. Hebr. 3:7-13 

GUD STRAFFAR FARAO OCH LEDER FOLKET UT UR EGYPTEN 
1. Det första gudomliga ingripandet var när Gud förvandlade vattnet i Egypten till 

blod. Moses höll sin stav över vattnet i floden så att farao såg det, men denne 
blev inte imponerad utan vände sig till sina trolldomskarlar och frågade om de 
kunde göra samma sak. I själva verket trodde faraonen att hebreernas Gud 
var en lokal smågud, och att den gud egyptierna dyrkade skulle visa sig vara 
starkare än den hebreiske Guden. Farao vägrade dock att ge upp eftersom 
han såg att hans magiker lyckades göra ”samma sak” med Satans hjälp. 
Denna plåga varade varade sju dagar, så både egypterna och hebreerna fick 
erfara tävlingens följder. 2 Mos. 7:19-25 

2. Det andra gudomliga ingripandet var att Egypten översvämmades av räliga 
grodor, men än en gång kunde trollkarlarna genom sin Herre, som de inte 
visste var Satan, göra likadant som Moses. Men denna plåga träffade farao 
hårdare och han förstod att denna gång kunde inte Egyptens gud få grodorna 
att försvinna. Det gick upp för honom att hebreernas Gud var starkare än 
hans gud och han gjorde ett avtal med Moses vilket han senare tog tillbaka.  
2 Mos. 8:1-15 

3. Det tredje gudomliga ingripandet var att slå befolkningen med svärmar av 
mygg som skulle plåga folket svårt. När magikerna inte kunde göra om detta, 
informerade de farao om att han gick emot den sanne Guden, Skaparen. 
Trots denna information förhärdade faraonen sig allt mer. vers 16-19  

4. Fram till denna punkt hade plågorna påverkat både egypterna och hebreerna, 
men vid den fjärde plågan ökade Gud sitt inflytande och bevarade hebreerna 
från att skadas av plågorna. Farao ville förhandla med Moses så fort flugorna 
släpptes lös över egypterna, för han hade upptäckt att Moses faktiskt 
representerade den Levande Guden och att ett maktskifte hade ägt rum. Det 
var inte längre farao som hade kontrollen, utan Gud genom hans 
representant Moses. Men när Moses hade talat med Gud och flugorna 
försvann förhärdade farao sitt hjärta igen. vers 20-32 



 

5. Det var inte tal om annat att när Moses kom till palatset och stod inför Farao 
med stort F, gick de helt enkelt in som de ville och krävde att han lyssnade på 
dem, eller också skulle det komma en ny plåga. Gud förstörde Egyptens 
ekonomi och ströp deras tillgång på föda. Det fanns inget utrymme för 
förhandlingar eftersom Moses förkunnade att nästa dag skulle alla tamdjur i 
Egypten få en svår infektion som ledde till döden. Farao vägrade fortfarande 
ge sig när han såg detta inträffa nästa dag i Egypten, medan djuren i Gosen 
kalrade sig utan men. 2 Mos. 9:1-7 

6. Gud slog egypterna, farao och hans trollkarlar med bölder. Gud var inte med 
farao och egypterna och denna gång var det Gud som förhärdade 
faraonens hjärta. vers 8-12 

7. Gud sade genom Moses att han ville visa farao och egypterna, hebreerna och 
alla andra nationer runt omkring att han var den verklige Guden och att det 
inte fanns någon annan lik honom. Gud förklarade att nationernas egna gudar 
i själva verket inte var verkliga gudar och att de inte hade någon makt. Lägg 
märke till att Gud lät det egyptiska folket göra ett val, att tro Gud och ta in 
djuren i ladugårdarna så de skulle sparas, eller att låta dem dö av plågan. En 
del egyptier hade börjat tro på Moses Gud och skyddade sin boskap men 
bondesamhället i Egypten förstördes.  vers13-26  

 
Du och jag kommer att veta hur framtiden ser ut när vi är där! 

 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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