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DEL 9B: UNDERVERK FÖRÄNDRAR INTE MÄNNISKOR
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 ändå inte förändrade hebreernas hjärtan.
Hebr. 3:7-13

GUD STRAFFAR FARAO OCH LEDER FOLKET UT UR EGYPTEN
8. Under den tid som Gud handlade med kraft mot farao kan vi se hur läget
förändrades. Istället för att Moses och Aron kom till farao, så bad han dem
komma till honom. Farao bekände sina synder och erkände att han hade
syndat mot Gud och att hans undersåtar var onda. Men hans bekännelse var
inte uppriktig, ty han var upprörd över att Egypten förstördes och att han var
på väg att förlora sitt rike, och han var villig att göra vad som helst för att
stoppa förödelsen. Men så fort Moses avvärjde elden och haglet, förhärdade
faraonen och hans tjänare sina hjärtan igen. vers 27-35
9. För att Gud skulle kunna avsluta förödelsen av Egypten och visa nationerna
att man inte argumenterar med sin Skapare, ökade han på förhärdelsen i
faraonens och hans tjänares hjärtan. När medlemmarna vid hans hov hörde
vad nästa plåga skulle bli, frågade de faraonen om han inte förstått att
Egyptens ekonomi var i botten och att de inte längre kunde producera mat.
Farao bestämde då att han skulle förhandla med Moses och Aron och låta
männen slippa slaveriet, men inte kvinnor och barn, för han ville fortfarande
ha kvar gratis arbetskraft. Moses och Aron blev utkastade från palatset när de
inte accepterade dessa villkor. Gud agerade på nytt genom Moses och
gräshoppor kom strax och förstörde det som fanns kvar av Egyptens skördar.
2 Mos. 10:1-15
10. Faraonen greps av panik när han förstod att han måste göra Moses till lags,
och igen försökte han blidka HERREN. Men detta kom inte från faraonens
hjärta eftersom han inte tänkte ändra på sitt liv, han ville bara bli av med Gud
och återvända till ett liv i synd. Gud tog bort gräshoppsplågan men fortsatte
att förhärda hans hjärta. vers16-20
11. I nästa konfrontation kallade farao på Moses och Aron och erbjöd, delvis, ett
avskaffande av slaveriet. När Moses och Aron förkastade denna erbjudan,
blev farao så arg att han sade till dem att försvinna ut ur palatset och att han
skulle döda dem närhelst de kom tillbaka. vers 21-29
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Moses gick i vrede för den sista gången ut från palatset. 2 Mos. 11:8
12. Från att ha varit en flykting i Egypten, blev Moses en respekterad man bland
faraos tjänare och bland folket där. Moses förberedde sitt folk och fick dem att
byta till sig guld, silver och juveler och hålla sig redo för avfärd. Egypterna var
mer än nöjda att ge dem det, så att hebreernas Gud skulle vara nådig mot
dem. 2 Mos. 11:1-3
Gud skulle på natten gå fram över Egyptens hus och döda den förstfödde och
han skulle börja med farao och hans familj. vers 4-7
När dödsropet kom, bröts allt motstånd i faraonens hjärta som sände bud
efter Moses och Aron mitt i natten och sade till dem att ”lämna Egypten och ta
med er alla era saker, vänta inte, utan ge er iväg nu!” 2 Mos. 12:29-36

STORA TECKEN MEN INGEN TRO
Farao och det egyptiska folket lärde sig respektera Gud men det förvandlade inte
deras hjärtan. De ville inte tjäna Abrahams, Isaks och Jakobs Gud; de ville bara
ha bort Gud ur sina liv genom att göra sig av med hebreerna så att de kunde
fortsätta leva ett syndigt liv.
Hebreerna hade sett alla dessa gudomliga ingripanden men deras hjärtan var
också förhärdade. De lämnade Egypten för att komma ifrån slaveriet men hade
ingen önskan att lära känna Gud för kärleks skull, på ett personligt plan. Han var
bara en Gud som befriade dem så de kunde gå tillbaka till sin förra livsstil som
rådde när deras förfader kom till Egypten 430 år tidigare.
Jesus var den största helbrägdagöraren som denna världen hade sett, när han
uppväckte de döda, helade blinda, leprasjuka, kastade ut demoner, hjälpte de
sjuka och de som var i nöd. Men alla dessa underverk producerade inte tro i de
människor som såg dem hända. De flesta gick sin väg när Jesus började tala
omm sina åtaganden. Joh. 6:52-71
Aposteln Paulus klagade över människornas sätt att söka efter tecken och under
men vägra att omvända sig och överlämna sig till Kristus. 1 Kor. 1:18-31
Är din grund byggd på mirakel och känslor eller på Jesus Kristus? 1 Kor. 3:11-15
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?

