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GOD BEGINS MOLDING HIS PEOPLE 
Innan Gud kunde ta Israels barn in i löfteslandet, måste de utbildas i de lagar och 
regler som Herren hade ställt upp.  De måste också smidas om till ett folk, i 
Egypten hade bara varit 12 stammar. Och framförallt måste de lära sig  att ha tro 
på Gud och lita på honom i sitt dagliga liv. II Mos. 13:17-22 
 
LIVING IN A COMFORT ZONE 
Israels barn hade varit i Egypten i 430 år. Efter så många år måste det varit svårt 
för dem att tro att de skulle få landet Kaanan  Abrahams tillfälliga hemland. II 
Mos. 12:40-41;  
 
VARIOUS TRIALS & MIRACLES IN THE WILDERNESS 
De började som en familj på 71 personer och 600 000 män med kvinnor och barn 
lämnade Egypten 430 år senare, – Exodus 1:1-5; 12:37-38  
(Jämför detta med Förenta staternas ålder, 229 år) 
1. Hindret med det Röda Havet och Faraos armé bakom dem.  – II Mos. 14:8-

14De misslyckades, folket hade ingen tro  
2. Sedan de hade blivit frälsta Från Faraos armé dansade de alla och sjöng 

Guds lov – II Mos. 15:1-22 Men så snart ett hinder kom upp, försvann hela 
deras tro, glädje och lycka, och de vandrade i sin otro – II Mos. 15:23-27 Gud 
svek dem inte, men de svek Gud – ingen tillit eller tro!  

3. Då möttes folket av en svårighet – var får vi mat ifrån? Istället för att prisa 
Gud  och tacka honom i förväg, blev de arga och ville återvända till Egypten – 
II Mos. 16:1-24 

4. Gud svek inte dem, men då gav de efter för otron! – II Mos. 17:1-7 
5. När Gud kallade Moses upp till berget Sinai, blev folket rastlösa. Ingen tro, 

utan de ropade istället ut – Moses kommer inte tillbaka vi måste göra oss en 
egen gud! II Mos. 32:1-35      

 
HOW ARE YOU DOING? 
Medan tiden för Antikrists framträdande närmar sig, får alla kristna utstå prov 
ifrån Herren. Hur är det med dig i prövningens stund? Håller du ut? Är du en arg 
kristen?När det inte blir som du vill, spottar du ur dig fula ord? Är du en kronisk 
klagovisa? Filipp. 2:1-16  
 

Har du öron till att höra med? 


