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DEL 3: SYFTET MED UTTAGET IFRAN EGYPTEN

UTTAGET VAR EN I FORVAG PLANERAD AKTION
q Uttaget ur Egypten var en planerad militar aktion av Gud. Den var del av den
langa vagen till Golgata, som borjade i Eden (1 Mos.3:15) och slutade cirka
4100 ar senare i Jerusalem, nar Jesus uppstod ifran de doda pa den tredje
dagen efter det han hade blivit korsfast. Kol.2:6-15
q Som jag har sagt i tidigare predikningar, sa har Gud en huvudplan for sin
skapelse, och han foljer denna mycket noga sekel efter sekel tills allt skall
komma till ett slut, som ar beskrivet i Uppenbarelseboken, kapitlen 21 och 22.
q Uttaget ur Egypten var en stridsoperation, dar det var en fruktansvard andlig
strid mellan Gud och Djavulen, nar Gud borjade med att satta ihop en nation
och trana dem till att bliva en stridsduglig enhet. Djavulen stred emot detta,
varje millimeter av vagen, innan det blev seger for Israel. Visste Moses om
detta? Troligtvis visste han icke om detta forran i slutet av sitt liv pa denna
jorden. Visste folket om syftet med uttaget? De hade icke den blekaste
aning. 1 Mos.13:15-22

MANNISKAN BLEV SKAPAD FOR ATT TJANA GUD!
Den Nyandliga Rorelsen (New Age) undervisar att manniskan star i centrum.
Biblen sager en sanning, som ar totalt motsatt; manniskan var skapad for att
tjana Gud och utfora hans verk pa jorden. Rom. 9:9-23

VAD APOSTLEN PAULUS SKREV OM UTTAGET
Reaktionerna av Israels barn under uttaget var en historisk lektion ifran Gud,
vilket star som ett vittne till Guds kraft och nad som skall finnas kvar tills slutet pa
denna jorden. 1 Kor.10:1-13

FORBEREDELSEN
q Gud var forst tvungen till att aktivera sin ledare for detta projekt. Innan
skapelsen hade borjat, sa hade Gud bestamt och raknat ut hur han ville ha
Moses gjord, hans personlighet, styrka, svagheter, intellegens, hur hans
kropp skulle se ut och vara, samt hans formaga till att ha tro pa Gud och
svara ja med sin fria vilja. Hebr.11:23-29
q Moses blev fodd under en svar tid och blev avlad med en dodsdom over
honom, som vantade pa honom nar han skulle fodas. 2 Mos.1:1-22
q Gud visade att han var i full kontroll under alla omstandigheter, genom att
radda Moses fran doden och sedan ha honom vaxa upp i sjalva palatset, dar
dodsdomen hade blivit proklamerad. 2 Mos.2:1-10
q Nar Gud visste att Moses hade fatt sin utbildning som en politisk ledare klar,
sa kom nasta steg for Moses, och det var att bliva flyttad till oknen for att han
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skulle tranas i att vara odmjuk, ha talamod, uthallighet och tro, och denna
utbildning tog 40 ar. 2 Mos.2:11-15
q Gud hade forberett en familj, som skulle taga hand om Moses under de nasta
40 aren, inraknat en hustru for honom. Denna familj var icke avgudadyrkare,
utan trodde pa Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. 2 Mos.2:16-22
q Under tiden forberedde Gud Israels barn till att vilja lamna Egypten och ga till
ett battre land. 2 Mos.2:23-25
Har du oron till att hora med?

