”Gud! Vem är han, en gubbe på ett moln? Kom igen, slösa inte bort min
tid. Varför ska jag lyssna på och följa vad Bibeln har att säga?”
- Har du någon gång pratat om Gud med en klasskamrat,
arbetskamrat eller granne och reaktionen du får är något liknande
vad jag just nämnde.
”Är du helt galen? Tror du verkligen att det finns en Gud som håller oss
ansvariga och som en dag kommer att döma oss?
- Jag har inte tid med sånt strunt, livet är för kort, jag ska förverkliga
mig själv, söka lyckan och få ut så mycket jag bara kan av detta liv.
Vem har tid med Gud när livet handlar om MIG!!!”
- Vi såg i förra predikan hur Mose när han kommer inför Farao får en
liknande reaktion:
”Vem är HERREN? Skulle jag lyssna på honom och släppa Israel? Jag
känner inte HERREN och jag tänker inte släppa Israel” (2 Mos 5:2).
- Här så kommer Mose & Aron som representanter för slavar och
tilltalar ledaren för den dåtida världens supermakt som själv såg sig
vara gud.
Och vad säger dom: Så säger HERREN, Israels Gud, släpp mitt folk så att
dom kan hålla högtid åt mig i öknen! (2 Mos 5:1)
- Hallå, jag är den mäktigaste i världen, ni är mina slavar och ni
hävdar att er Gud säger till mig att jag ska släppa er. Ni ska allt få se
vem som bestämmer. Jag ska allt lära er en läxa ni sent kommer att
glömma.
Kom igen! Kan du inte berätta sagan om rödluvan också. Faraos reaktion
liknar på många sätt den inställning som människor i Sverige idag har om
Gud.

- ”Jag styr över mitt liv och min värld, kom inte och inkräkta på mitt
område, på mitt liv.”
Vad tänker du på när du hör ordet Gud? A. W. Tozer har sagt: ”Vad som
kommer i våra tankar när vi tänker på Gud är det viktigaste om oss”
- Vad är din reaktion när du precis som Farao får höra om Guds
befallningar gentemot oss som människor?
Vem är HERREN? Vi ska nu få möta Guds svar på denna fråga som är
oerhört relevant för oss idag antingen du är kristen eller ej.
- Vem är HERREN? Och det är detta som vi ser genom hela 2
Moseboken med början när Gud uppenbarar sig för Mose vid den
brinnande busken som Jag är, Herren, JHVH, Gud.
Vi ser också detta speciellt i den del vi ska titta på idag om vad som
kallats dom 10 plågorna som Gud skickar för att Farao ska släppa hans
folk.
- Men det primära syftet med alla plågorna är för att HERREN, Gud
ska uppenbara vem han är.
Vänligen gå med mig till 2 Moseboken. Vi ska i huvudsak titta på kap 810, men låt oss börja med att läsa 2 Mos 6:1-8 som ni hittar på sidan 52 i
dom gröna Biblarna.
1 Men Herren sade till Mose: ”Nu ska du få se vad jag ska göra med
farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem, och min starka
hand ska få honom att driva ut dem ur sitt land.”
2 Och Gud sade till Mose: ”Jag är Herren. 3 För Abraham, Isak och Jakob
visade jag mig som Gud den Allsmäktige men under mitt namn
Herren gjorde jag mig inte känd för dem. 4 Jag upprättade också mitt
förbund med dem och lovade att ge dem Kanaans land, det land där de
bodde som främlingar. 5 Och jag har nu hört Israels barn sucka över att
egyptierna håller dem som slavar, och jag har kommit ihåg mitt förbund.

6 Säg därför till Israels barn: Jag är Herren. Jag ska föra er ut från
Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri, och jag ska
återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. 7 Och jag ska ta er
till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud, som
för er ut från slavarbetet hos egyptierna. 8 Och jag ska föra er till det
land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob.
Jag ska ge er det som arvedel. Jag är Herren.”
- Låt oss också läsa från 2 Mos 9:13-15:
13 Därefter sade Herren till Mose: ”Stig upp tidigt på morgonen, träd
fram inför farao och säg till honom: Så säger Herren, hebreernas Gud:
Släpp mitt folk, så att de kan hålla gudstjänst åt mig. 14 Annars ska jag
den här gången sända alla mina plågor över dig själv, dina tjänare och
ditt folk, så att du förstår att ingen är som jag på hela jorden. 15 För nu
var jag nära att räcka ut min hand och slå dig och ditt folk med pest för
att utrota dig från jorden. 16 Men just därför lät jag dig uppstå, för att
visa dig min makt och för att mitt namn skulle förkunnas över hela
jorden.
[Bön]
- Genom hela GT så ser vi hur Gud frälser sitt folk genom dom. Ta.
t.ex. Noa där Gud dömer världen och genom domen frälser sitt folk
i arken.
Ta Lot där Gud dömer Sodom och Gomorra, men frälser Lot och hans
döttrar.
- Och här i 2 Moseboken när HERREN uppenbarar vem han är så ser
vi hur han gör detta när han frälser sitt folk genom dom.
Vem är då HERREN som Faro frågade. Jag vill att vi ska lägga märke till
detta utifrån tre punkter.
- För det första så uppenbarar HERREN, vem han är för Faro &
egypterna. Sen för det andra för Mose och Israels barn och sen för
det tredje för hela jorden och oss.

Så för det första uppenbarar HERREN sig för Farao och Egypten.
- Först och främst genom dom 10 tecknen eller plågorna som de
kallas. Farao vill inte lyda Guds befallningar och därför kommer han
få en läxa som han sent kommer att glömma över vem det
verkligen är som regerar.
Farao kommer få lära sig den hårda vägen att det är Gud som är kung.
Det är han som bestämmer.
- Dessa plågor kommer i cykler om tre som hör ihop. Plåga 1-3, 4-6
och 7-9 och sen kulmen med plåga nr 10 för sig som vi kommer se
på i nästa predikan.
I dessa cykler så börjar varje cykel med att Mose ska gå tidigt till Farao, i
mittenplågan i dessa cykler så blir han befalld att gå till Farao och den
sista plågan i varje cykel äger rum utan någon varning.
- I den första cykeln med plåga 1-3 så startar Aron plågorna. I andra
cykeln med plåga 4-6 så är det HERREN som startar plågorna och i
tredje cykeln med plåga 7-9 så är det Mose som startar plågorna.
Låt oss nu titta på plågorna. Den första cykeln börjar med att Nilens
vatten, Egyptens stolthet och källan till liv förvandlas till blod och detta
sker i kap 7:17 för att Farao ska förstå att jag är HERREN.
- I den andra plågan så sände Gud paddor över hela Egyptens land.
Paddor som var en symbol på fruktbarhet.
Detta skedde i kap 8:10 så att Farao skulle förstå att ingen är som
HERREN, vår Gud.
- I den tredje plågan så ägde en mygginvasion rum över Egypten.
Tänk er ett moln med myggor som konstant bet människor och
boskap.

När jag och Hannah var nygifta så besökte vi Hannahs farmor i Main i
USA på sommaren och vi gjorde det hemska misstaget då det var varmt
att lämna fönstren i sovrummet öppna.
- Den natten sov jag nästan ingenting, men ändå var detta ingenting
i jämförelse med mygginvasionen i Egypten.
I den andra cykeln med den fjärde plågan så kom det flugor över hela
landet så att Farao skulle inse att HERREN är här i landet. I den femte
plågan så kom HERRENS hand med mycket svår pest så att egypternas
boskap dog.
- I den sjätte plågan så sände HERREN bölder på människor och djur.
Och i den tredje cyklen med den sjunde plågan så kom det så våldsamt
hagel att människor och djur som inte sökt skydd dog och så att lin och
korn förstördes. Detta för att Faro skulle förstå i kap 9:14 att ingen är
som HERREN på hela jorden och i v. 29 för att Farao ska inse att landet
tillhör HERREN.
- Det är inte Farao som bestämmer utan HERREN. I den åttonde
plågan sänder Gud gräshoppor som äter upp allt det som blivit kvar
från haglet.
Och i den nionde plågan så sänder HERREN mörker över landet under 3
dagar så att Farao ska inse att han har syndat mot HERREN.
- Vad vore då dessa 9 första plågor som för oss? Jo, om hyllorna i
våra affärer stod tomma, olja och bensin försvinner, elen stängs av,
börsen kraschar, dricksvattnet förgiftas, en sjukdomsepidemi härjar
och bankerna slutar fungera.
Det finns knappt längre någon mat och vatten. När detta hände så blev
det uppenbart för Farao och egypterna att det inte är Farao som regerar
utan Gud.
- Du kanske undrar hur kan en kärleksfull Gud göra detta mot Farao
och egyptierna, men vi måste ha klart för oss att dom förkastat

HERREN, utfört ett folkmord på alla nyfödda Israeliska pojkar och
byggt upp sin rikedom och makt genom slaveri och förtryck.
Så det är rättvist för Gud att hålla dom. Hur ska vi då se på det idag, när
det på många sätt verkar som kap 5 som vi hörde om förra veckan där
det känns som om ondskan regerar.
- Då är Gud ändå på sin tron. Han regerar och han kommer inte låta
ondskan gå ostraffad.
Han kommer att ta itu med ondskan och han gör det redan nu. Rom 1
talar om hur Guds vrede redan nu uppenbarar sig över dom som
undertrycker och förkastar honom.
- Den Guds förvändhet med den nedgående spiral där människor
faller djupare och djupare in i sin synd är ett utryck för hur Gud i sin
dom har utlämnat dom åt sig själva och sin synd.
Denna dom är på ett sätt värre än domen över Faro och Egypterna
eftersom dom var medvetna om att Gud straffade dom.
- I domen i Rom 1 så hänger sig människor åt sin synd utan att förstå
att det är en Guds dom.
Men det kommer en slutlig dom då alla knän måste böjas, då alla
kommer att få erkänna vem som är HERREN.
- Den dagen så kommer det bli uppenbart vem som HERRE. Är du
redo för denna dag?
Detta för oss vidare till vår nästa underpunkt vilken uppenbarar för
Farao och Egypterna att han är HERREN och detta genom Faraos
förhärdande.
- I Bibeltexten så ser vi både när Mose & Aron kommer inför Farao
och under alla plågorna hur Farao förhärdar sitt hjärta.

Redan i 2 Mos 4:21 så säger HERREN att han ska göra Faraos hjärta hårt
och genom vår text så ser vi hur HERREN gör Faraos hjärta hårt, hur det
förblir hårt och hur Farao själv förhärdar sitt hjärta.
- Här så uppenbaras både Guds suveränitet, men också människans
ansvar.
Paulus hänvisar till 2 Mos 9 när han i Rom 9 talar om Guds just
suveränitet och rätt att välja. Hur han reste upp och förhärdade Faraos
hjärta för att uppfylla sina syften.
- Farao var fullt ut ansvarig för sina handlingar, men samtidigt så ser
vi hur Gud i sin suveränitet planerade detta så att alla dessa tio
tecken eller plågor skulle äga rum.
Redan innan alla plågorna hade ägt rum så hade Gud sagt till Mose i 2
Mos 4:23 att den tionde plågan där Faros förstfödde son, som skulle
ärva makten till tronen skulle dö och att detta skulle leda till att Guds
folk kunde lämna Egypten.
- Men varför kom då alla dessa 10 tecken och plågor att ske? Varför
kunde Gud inte bara gått till den tionde plågan direkt och hoppat
över dom 9 första?
Vänta lite. Vi kommer återkomma till detta i vår sista punkt där vi
kommer se varför Gud i sin suveränitet gjorde Faraos hjärta hårt så att
alla 10 plågorna kom att äga rum.
- Vi har Guds suveränitet, men vi har också här människans ansvar.
Och här så finns en viktig varning för oss och det är att vi inte likt
Farao förhärdar våra hjärtan.
Det tragiska är att det inte bara är Farao som förhärdar sitt hjärta, utan
om vi fortsätter att läsa om Israels folk efter att dom blivit räddade ut ur
Egypten och hade sett Guds mäktiga handlande att också dom
förhärdade sina hjärtan.

- Hebreerbrevets författare i NT varnar flera gånger dess läsare och
också oss. Förhärda inte era hjärtan.
När du har kommit till förståelsen att Gud är HERREN, att han verkligen
är den han är.
- Hur ska du gensvara till honom: Som Farao genom att stänga till
ditt hjärta eller att i tro underordna dig honom som HERRE över
ditt liv?
Livet kanske inte har gått som du tänkt eller vill, men stäng inte ditt
hjärta, förhärda inte ditt hjärta till den Gud är och vad han har gjort.
- Vi har nu sett hur Gud uppenbarar att han är HERREN för Farao och
Egyptierna genom plågorna och tecken för att visa att han är
HERREN.
Och att han gör det genom att förhärda Faraos hjärta. Han uppenbarar
också att han är HERREN genom att hålla dom mot Egyptens gudar.
- I 2 Mos 12:12 så säger HERREN att han ska hålla dom över Egyptens
alla gudar och senare i 2 Mos så uppenbaras 2ggr att HERREN är
mäktigare än alla gudarna.
Tidigare så illustrerade jag vad plågorna skulle kunna inneburit för oss,
men denna illustration var helt bristfällig eftersom det betydde så
mycket mer för egyptierna.
- Varför då? Jo, därför att i alla 10 plågorna så visade Gud att han
besegrat dom egyptiska gudarna.
Plågorna ägde rum på områden som dom egyptiska gudarna sas råda
över.
- Enl. James Montgomery Boyce så hade man ca 80 viktiga gudar i
Egypten som alla hade att göra med Nilen, landet och himlen.

Dom första två plågorna med vattnet som blev till blod och paddorna
riktade sig mot Nilens gudar.
- Dom fyra nästkommande med myggen, flugorna, boskapspesten
och bölderna riktade sig mot landgudar.
Och i dom sista fyra plågorna med haglet, gräshopporna, mörkret och
den förstfödde så visade HERREN att han är mäktigare än dom gudar
som egyptierna associerade med himlen.
- Och bakom alla dessa gudar så fanns verkligt demoniskt inflytande.
När Mose och Aron kom inför Farao och staven blev till en orm så gjorde
Egyptens spåmän så deras stavar blev till ormar. Men Moses stav åt upp
dom andra ormarna och visade att HERREN är den som regerar.
- När Nilens vatten förvandlades till blod så gjorde Faraos spåmän
vatten till blod, men dom kunde inte ta bort blodet och få det att
bli till vatten igen.
När HERREN lät Nilen vimla av paddor som invaderade landet så gjorde
Faraos spåmän samma tecken, men dom kunde inte ta bort paddorna.
- Men vid tredje tecknet när stoftet förvandaldes till mygg så kunde
Faraos spåmän inte göra detta utan brast ut: ”Detta är Guds finger
(2 Mos 8:19).
Gud bevisade för Farao och Egyptierna att Han är HERREN, den ende
sanne Guden som kom att döma egyptiernas avgudar.
- Du kanske säger: Men vi är civiliserade, vi vet bättre, vi har inga
avgudar.
Problemet kära vänner som vi har idag är att vi faktiskt har det. Allt som
får ta Guds plats i våra liv är en avgud där vi inte erkänner Gud som
HERREN i våra liv.

- Och det kan vara saker som i sig själv inte är fel som jobb, hälsa, ta
hand om miljön, familj osv, men när dom får för stora proportioner
så kan dom bli som en gud i våra liv.
Den största avguden som Farao hade problem med, men likväl vi idag är
när vi gör oss själva till gudar. Det var det Farao gjorde.
- Du kanske tänker: ”lägg av” jag ser inte mig själv som Gud. Men i
praktiken så gör vi det när våra liv kretsar kring oss själv.
Kretsar ditt liv kring dig själv eller kring Gud? Det blir den avgörande
frågan.
- Är det motto vi lever för: Ske min vilja eller ske din vilja så som i
himlen så och på jorden.
Allting kommer tillbaks till alla synders moder stolthet som på engelska
har kallats: The de-goding of God. Att oguda Gud.
- Där vi stjäl den ära som bara Gud är värd. Egyptierna kom att inse
vem som är den sanne Guden och till och med försökte vädja till
Farao att ge upp och inte fortsätta att kämpa mot Gud för att inte
hela landet skulle bli förstört.
Hur är det med dig och mig? Vem ska vara Herre över ditt liv? Du själv
eller HERREN?
- Du kan inte vinna över Gud. Han kommer hålla dom över alla
avgudar. Ge upp dina avgudar, ge upp rätten att styra ditt liv och
överlämna dig själv i hans goda hand. Han är HERREN.
Vi har nu sett hur Gud uppenbarar att han är HERREN för Farao och
Egyptierna genom plågorna, Faraos förhärdande och genom att hålla
dom över Egyptens gudar.
- Men för det andra: Gud uppenbarar också att han är HERREN för
Mose och Israels folk.

På många sätt så hade man glömt bort HERREN och här i 2 Mos så
uppenbaras för dom vem HERREN verkligen är.
- Vi ser detta på två sätt. För det första som vi redan sett i boken så
gör Gud detta genom att uppfylla sitt löfte att döma Egyptierna och
leda folket ut ur Egypten.
Vi ser hur detta sker till uppfyllelse av förbundet med Abraham, Isak och
Jakob i 1 Moseboken.
- Och när Gud uppenbarar sig som jag är, HERREN vid den brinnande
busken för Mose så är det för att visa att han är Mose och Israels
förbundsgud som är suverän och mäktig att frälsa.
Och dom ska få se vem HERREN är när han frälser dom. Kära bröder och
systrar vi har också fått se vem HERREN är att han är mäktig att frälsa
genom att han har sänt Jesus för att rädda oss.
- Och vi är vittnen om hans trofasthet och makt att frälsa. HERREN är
vår förbundsgud som håller sina löften eftersom han är jag är,
HERREN, den självexisterande ende Sanne Guden.
Vi har så mycket att glädja oss över och tacka för för vad han har gjort i
våra liv. Att han är vår HERRE och vi tillhör honom.
Men vi ser också hur HERREN uppenbarar sig för Israels barn genom att
bevara dom genom plågorna.
- Vid flera av plågorna så uppenbaras hur Gud gör en åtskillnad
mellan Egyptierna och sitt folk.
När plågan med flugorna kommer så gör HERREN ett undantag så att
inga flugsvärmar drabbar landet Gosen där hans folk bor.
- När plågan med boskapspesten kommer så dog inte ett enda av
Israeliternas djur.

När haglet kommer så drabbas inte HERRENS folk, när mörkret
övertäcker landet under tre dagar så undantas Gosen där folket bodde.
- Och när den förstfödde dödas så går Gud i sin vrede förbi alla som
har blodet av ett lamm struket på dörrposterna.
HERREN gör åtskillnad mellan sitt folk och Egypterna. Och det samma
gäller dig och mig som kristna.
- Här i detta liv så gör HERREN en åtskillnad mellan dom som i tro
underordnar sig hans goda styre och dom som lever i uppror mot
honom.
Precis som Israels folk levde i Egypten med dess onda influenser så lever
vi i en fallen värld där just nu Guds dom manifesteras genom att Gud tar
bort sin återhållande hand.
- I detta så bevarar han sitt folk, dig och mig från hans dom. Han
kommer hålla oss fast, han kommer inte överge oss på vägen till
löfteslandet.
Och kära broder, kära syster, om du förtröstar på Jesus och inte på dig
själv för ditt hopp i liv och död. Ja, då kan du vara förvissad om att inte
komma under hans slutliga dom, utan då har du som Joh 5:24 säger
övergått från döden till livet.
- Herren uppenbarade sig för sitt folk som HERREN och detta med
syftet att dom i 2 Mos 10:2-3 ska kunna berätta för sina barn och
barnbarn vilka stora gärningar han har utfört bland egyptierna och
vilka tecken han har gjort bland dem. De ska inse att han är
HERREN.
Detta är också syftet för oss när vi har lärt känna vem HERREN är att vi
ska förkunna detta om vi får barn och barnbarn för dom så att också
dom kan lära känna HERREN.
- Vi har nu sett att HERREN uppenbarar sig som HERREN för det
första för Farao och Egyptierna och sen för det andra för Mose och

Israel genom att uppfylla sitt löfte att döma Egyptierna och frälsa
sitt folk och genom att bevara dom genom plågorna.
Låt oss nu för det tredje och sista se att HERREN uppenbarar sig för hela
jorden och för oss.
- Kommer ni ihåg att vi ställde frågan varför kunde HERREN inte bara
börjat med den tionde plågan och räddat sitt folk med en gång.
Varför all dessa 10 plågor om han redan sagt att det var genom att
Faraos förstfödde skulle dö som hans folk skulle bli befriade ut ur
Egypten?
- Svaret får vi i 2 Mos 9 vid den 7:e plågan som Paulus citerar i Rom
9. Vi läser från 2 Mos 9:13-15:
13 Därefter sade Herren till Mose: ”Stig upp tidigt på morgonen, träd
fram inför farao och säg till honom: Så säger Herren, hebreernas Gud:
Släpp mitt folk, så att de kan hålla gudstjänst åt mig. 14 Annars ska jag
den här gången sända alla mina plågor över dig själv, dina tjänare och
ditt folk, så att du förstår att ingen är som jag på hela jorden. 15 För nu
var jag nära att räcka ut min hand och slå dig och ditt folk med pest för
att utrota dig från jorden. 16 Men just därför lät jag dig uppstå, [lyssna
noga] för att visa dig min makt och för att mitt namn skulle förkunnas
över hela jorden.
- Gud hade utan tvekan kunnat räcka ut sin hand mot Farao och
utrotat honom och genast så hade folket blivit fria.
Men han lät honom uppstå för att visa sin makt och för att hans namn
ska förkunnas över hela jorden.
HERREN uppenbaras för hela jorden & oss genom förkunnelsen om vad
som står här i texten.
- HERREN skulle kunnat räddat folket med en gång som man knäpper
med fingrarna men teckenen med dom 10 plågorna kom för att
betona för hela jorden HERRENS makt och suveränitet.

Det är HERREN som är kung, det är han som är HERREN som visar sig
mäktig när han håller dom över den tidens supermakt och dess gudar.
- Vem är HERREN? Över hela jorden så ska man förkunna att det är
han som är den ende sanne Guden. Att det är han som regerar.
Detta är som en skuggbild som pekar fram på Nya Testamentet där
HERREN uppenbarar sig för hela jorden och för oss.
- b. Jesus har uppenbarat jag är, HERREN för oss
Precis som Gud uppenbarade sig för Moses som ”jag är” HERREN JHVH
Gud så uppenbarar sig Jesus för oss i Johannesevangeliet som ”jag är”
alltså HERREN, JHVH Gud.
- Jesus säger: ”Jag är vägen sanningen och livet, jag är uppståndelsen
och livet och om vi inte tror att han är ”jag är” att han är HERREN
själv i Joh 8:24 så kommer vi att dö i våra synder.
På samma sätt som dom 10 plågorna är tio tecken som pekar på att Gud
är HERREN som regerar så ger oss också Johannesevangeliet 7 tecken på
att Jesus är Messias, Guds son för att vi genom tron ska ha liv i hans
namn.
- I Jesus så har HERREN uppenbarat sig själv båda till frälsning och till
dom. Precis som HERREN såg sitt folk och grepp in för att frälsa
dom från Egypten så har Jesus gripit in.
Fil 2:6-8 säger 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte
tillvaron som Gud såsom segerbyte 7utan utgav sig själv genom att
anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre
var som en människa 8ödmjukade sig och blev lydig ända till döden
– döden på korset.
- Gud själv blev människa för att frälsa oss. På korset när han dog tog
han på sig syndare som dig och migs straff och besegrade ondskans
makter (Kol 2:15), men det slutar inte där.

I v.9-11 så står det 9Därför har också Gud upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn, 10för att i Jesu namn alla knän
skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11och alla tungor
bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.
- Gud uppväckte honom och gav honom namnet över alla namn,
Alltså JHVH HERREN för att alla knän ska böja sig och alla tungor
bekänna att Jesus Kristus är HERREN, JHVH Gud.
Kära vänner, Farao och egypterna insåg vem HERREN är genom hans
dom. Israels folk kom att göra det genom hans frälsning och hans namn
har blivit förkunnat över hela jorden och även för oss här idag.
- Alla kommer att Inse vem HERREN är antingen genom att ta del av
hans frälsning nu i tiden eller genom hans slutliga dom.
Alla knän kommer att få böja sig och underordna sig Jesus och alla
tungor kommer att bekänna att han är HERREN.
- Hur är det med dig: Har du bekänt Jesus som HERREN och din
Frälsare eller kommer du en dag att bekänna honom som HERREN
och din domare som dömer dig bort till evigt straff?
Farao förhärdade sitt hjärta, hur ska du ha det? Ska du underordna dig
kung Jesus och hans goda styre eller vill du fortsätta att vara din egen
gud och kung och en dag likt farao vid din dom tvingas erkänna att han
är HERREN, Gud.
- Tveka inte. Vänta inte. En dag kommer det vara försent. Omvänd
dig och tro på Jesus och erkänn honom som din Herre och Kung.
Låt oss nu tillbe Jesus för att han för oss som kristna har frälst oss från
syndens fördömelse och att vi med visshet kan veta att han slutligen
kommer att bevara oss och föra oss in i hans rike.
[Bön]

