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ETT MÖTE MED ISRAELS ÄLDSTE
Vi kan med utgångspunkt av Bibeln lära oss mer om hur Gud tänker och verkar.
Om du ser tillbaka på människans historia som den beskrivs i Bibeln så har Gud
aldrig samlat en väldig skara människor och låtit dem handla, utan valt en ledare
som kallas för att informera människorna om vad Gud vill göra. Det är därför som
Bibeln säger att ”Guds vägar inte är människans vägar.” Jes. 55:8-9
Så fort Moses hade förstått var han skulle börja och tog sin bror Aron till assistent
var det tid att möta ledarna för Israels barn och informera dem om Guds plan.
Det är mycket viktigt att förstå att Moses ursprungliga instruktioner var att
gå och säga till farao att han skulle släppa hebreerna och sedan skulle de
ledas ut ur Egypten. Han visste inget om de tio plågorna eller att de skulle
korsa Röda havet.
När Moses hade visat de äldste hur staven förvandlades till en orm och handen
till en spetälsks, var de övertygade och gav sitt godkännande till att Moses skulle
tala till farao å deras vägnar. 2 Mos. 4:27-31

KONFRONTATIONEN MED FARAO
Ingen människa kan gå in i en kungs palats utan en inbjudan, därför att han är
omgiven av vakter som med order att döda inkräktare. Förr i tiden dödade man
dessutom alla som förolämpade kungen. Under människans historia har aldrig en
kung blivit tillsagd vad han skall göra, det har istället varit så att en person som
vill ha någon fördel måste buga sig för kungen och anhålla om kungens hjälp.
Men av någon anledning kunde Moses och Aron marschera rätt in i palatset och
kräva att farao skulle låta Israels barn gå. 2 Mos. 5:1
Istället för att bli imponerad, avvisade farao Moses och Aron och gav order om
att hebreerna skulle undertryckas ännu mer. vers 2-14

DET GICK INTE ENLIGT PLANERNA
Bibeln berättar inte mycket om hur lång tid förflöt efter att Moses och Aron träffat
faraonen, det kan ha rört sig om dagar, veckor eller månader eftersom texten
säger att hebreerna spreds ut över hela landet för att samla halm till tegelbruken.
Så långt Israels ledare brydde sig var uppdraget ett totalt misslyckande och de
vände sin vrede mot Moses och Aron. vers 15-21
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UPPBYGGD AV TRO
Gud visste i förväg om de hemska svårigheter Moses skulle möta så fort folket
skulle börja sitt uttåg och prövade honom överhövan för att bygga upp hans tro.
När Moses förklarade för Gud att det hade gått dåligt, så måste han vacklat i sin
tro och undrat om Abraham, Isak och Jakobs Gud kunde besegra Egyptens
gudar. vers 22-23
Gud blev inte arg på Moses, han fick en mjuk lektion eftersom han visste att
Moses inte kunde se in i framtiden. 2 Mos. 6:1-8
Moses höll ut i tro men hebreerna ville inte tro. Slavarbetet var så hårt att de inte
kunde ta emot det Moses sade utan vredgades. vers 9
När Gud talade till Moses och sade att han skulle gå tillbaka till farao och
upprepa sina krav, blev Moses frustrerad, fruktade och undrade varför fienden
skulle tro på honom när hans egna inte gjorde det? vers 10-13
Moses var inte omskuren och detta orsakade tvivel hos honom om han stod
under det förbund som Gud hade gjort med Abraham. vers 29-30

UPPENBARELSETRO
Gud började avslöja sin plan och Moses och Aron blev tvungna att lära sig ta
steg för steg i tro på Gud och lita på honom utan att veta hur utgången skulle bli.
2 Mos. 7:1-5
Den största händelsen i historien för Israels barn skulle ledas av två män som
var bröder, Moses (80) and Aron (83). vers 7
Förnyade i sin tro återvände Moses och Aron till palatset och konfronterade
faraonen en andra gång. Det är tydligt att Gud måste ha gett farao ”gudsfruktan”
eftersom han inte gav order om att de skulle arresteras utan låta dem lämna
paletset trots deras utmaning. vers 8-12
Gud visste från första början att farao skulle förkasta Abraham, Isak och Jakobs
Gud, och för att förhärliga sig och triumfera över den vanliga människa som farao
var, och som även var besatt av den onde, förhärdade Gud faraonens hjärta så
att han inte kunde tro och vägrade överlämna sig till Guds vilja. vers 13-14
Farao och det egyptiska folket var mycket inblandade i ockultism och hade
vänt sina hjärtan bort från Gud. Det är viktigt att minnas att alla människor var
Noas och hans tre söners avkomlingar och hade full kunskap om Gud. Men allt
eftersom generationerna gick gjorde fler och fler valet att överge Gud och
skaffa sig avgudar. Rom. 1:18-25

ÖDET
Före skapelsen, då Gud utformade människor och händelser, visste han även
vilken man som skulle bli farao i Egypten när Moses skulle ta med sitt folk ut ur
Egypten. Denne man hade en fri vilja och kunde ha släppt hebreerna vid första
förfrågan, men hans girighet efter slavarbetskraft gjorde att han avslog begäran.
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Gud visste detta i förväg och tog beslutet att härda faraonens hjärta och att
krossa honom och Egypten och visa alla länder runt omkring att det är lönlöst att
stå emot den levande Guden som har all makt i himlen, så också på jorden.
Rom. 9:14-17
Det är Guds vilja att alla människor skall bli frälsta. 1 Tim. 2:1-5
Men människan har fått en fri vilja så att var och en måste komma till Gud och bli
frälst, omvända sig från sina synder och vara Gud lydig. Som kristna är det
viktigt att förstå att Gud redan före jordens skapelse visste vilka som skulle
frälsta. Gud fällde inte avgörandet å människors vägnar, men han kunde se
in i framtiden vilket val dessa människor skulle göra. Rom. 9:18-24
Gud vet vem som blir frälst eller gå förlorad men det vet inte människan. För att
det skall vara rättvist måste evangeliet predikas för alla människor så de får en
möjlighet att acceptera eller förkasta Messias. Det är därför Jesus sade att vi
skulle predika för alla människor, oavsett om de vill höra det eller inte! Matt.
28:18-20; Mark. 16:15-20
Även om folk inte får ordet predikat för sig, så är själva Skapelsen ett vittnesbörd
för dem. Rom. 1:18-20
Muslimer och hinduer vänder sig till Jesus idag utan Bibel och utan att någonsin
ha hört talas om Jesus. Böner om att Gud skall frälsa hedningar har stigit upp till
Gud i århundraden, och under dessa sista dagar har många muslimer och
hinduer fått uppenbarelser om natten där Jesus uppenbarar sig för dem. Det är
den Helige Ande som gör sitt verk och hjälper till att nå dem. Dessa människor
förstår omedelbart att Jesus är den enda vägen till Gud och de börjar söka efter
andra kristna så de får veta mer. Detta inträffar allt oftare, särskilt i muslimska
länder, eftersom inte någon har rätt att predika där. Även idag ser vi att Gud
verkar mäktigt. Jes. 9:1-7
När vi nu har kunskap, förstår vi vad aposteln Paulus menade i Romarbrevet
kapitel åtta. Gud har kontroll över och vet allting. Varje människa som har en
önskan att bli frälst eller komma tillbaka till Gud kommer han aldrig att kasta ut.
Istället kommer Gud göra allt för att få med en sådan person i sitt rike oavsett
vad som krävs. Rom. 8:28-31
Aposteln Paulus tvivlade inte på att Gud kan frälsa i högsta grad och säkert
bevara även dig för evigheten. Djävulen har ingen makt att kunna ta dig bort ifrån
Gud. Rom. 8:32-39

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DENNA PREDIKAN?
Moses blev kallad av Gud att rädda Israels barn men han fick inga detaljer om
hur detta skulle ske och var tvungen att att ta ett steg I taget och erfara Guds
verk under tiden.
Du och jag känner inte framtiden förrän vi är där! Jak. 4:13-15
Vi är ombedda att ta ett steg ut I tro, använda de fiskar och bröd vi har och
låta Gud mångdubbla dem! Matt. 15:32-38
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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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