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Det finns fysiska och andliga lagar. Båda två är verklighet och kommer att 
bestämma utgången av varje projekt en person påbörjar. De kan inte negligeras 
och skrevs av Gud i sten innan han påbörjade skapelsen av universum.  
Jes. 46:9-10; Psalm 119:89 

TRONS LAG 
Trons lag är hörnstenen i Guds skapelse av människan. Detta är en sådan lag 
som väcker Guds vrede när den bryts. Hebr. 3:7-19 
Abraham trodde Gud och det räknades till rättfärdighet för honom. Rom. 4:1-3 
Gud rör inte ett finger utan att tron finns tillstädes. Jak. 1:1-7 
När en kristen person tvivlar på Gud, förolämpar i själva verket Gud, därför att 
denna inte tror att Gud åstadkommer en lösning på problemet. Hebr. 11:6 
Om vi förnekar Guds bud och tvivlar på hans förmåga att slutföra ett projekt gör 
detta Gud vredgad. 2 Mos. 4:1-17 
Sann tro är en absolut inställning på att Gud står högt över oss, att hans Ord är 
evigt och att allt som han sagt i Bibeln är sant och att man kan förlita sig på det 
till världens ände. Hebr. 11:1-3 

MÖT DET OMÖJLIGA  
När Moses hade sett domen över egypterna och deras tio plågor hade varje 
tvivel vänts i tro på Gud. Tron växer aldrig utan en orsak. Gud behövde inte 
Mose hjälp med att dela på Röda Havet, utan Moses behövde Gud så att han 
kunde dela havet åt honom. Gud skapade en situation som ingen människa 
kunde göra något åt: 

1. Gud förhärdade Faraos hjärta. 2 Mos. 14:1-9 
2. Israels barn hade ingen tro på Gud. vers 11-12 
3. Moses sa till folket att ha tro på Gud. vers 13-14 
4. Gud sa till Moses att sluta ropa till honom och istället leda folket framåt. 

vers 15-20 
5. Gud vill att hans folk ska delta i hans stora under. Gud behövde inte att 

Moses sträckte ut en stav, men Moses behövde hålla upp sin stav för att 
han med tro skulle kunna känna sig delaktig i att dela på Röda Havet.  
vers 21-28 



DELTAGANDE I UNDERVERK 

DEN FÖRSTA ÄNKAN 
Gud hade befallt en änka att hålla profeten Elia vid liv. Hon var kananitiska och vi 
får inte veta om hon trodde på Israels Gud. 1 Kung. 17:8-9  
Precic som Gud hade sagt fanns änkan där och Elia talade om för henne vad 
hon skulle göra. vers 10-11 
Det fanns inte tillräckligt med mat för dem. vers 12 
Först skulle änkan baka ett bröd åt honom. Gud kunde ha gjort ett under utan 
det brödet men han ville att hon skulle delta. vers 13-16 
Ett andra under gjorde att denna kvinna kom till tro på Gud. vers 17-24 

DEN ANDRA ÄNKAN 
En av Elisas lärjungar, en profet, hade dött och dennes änka kom för att hjälpa till. 
2 Kung. 4:1 
Elisa gav henne råd och i tro gjorde hon vad som krävdes. Gud kunde ha 
uppbringat många oljekrukor men han ville att hon skulle ta del i detta underverk. 
vers 2-6 
Änkan sålde oljan, vilket fick till följd att hennes söner befriades ur sitt slaveri. 
vers 7 

SUMMERING 
Gud ville att Moses och de två änkorna skulle ta del i underverken. Genom att 
delta hade var och en av dem visat sin tro på Gud. När Jesus helade människor 
talade han alltid till dem först och frågade vad de ville. Jesus gjorde underverket 
så fort de svarade i tro. Matt. 9:1-8 
Jesus väntar sig av oss att delta när vi ber honom om ett underverk om vi tror att 
han kommer att möta våra längtande hjärtan. Mark. 11:22-24 
   

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
 

Har du ett öra att höra med? 
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