
- Har du någon gång varit rädd och i fara? Jag tror inte jag varit helt 
skräckslagen någon gång men när vi bodde i Mellanöstern och 

Nordafrika så har jag varit med om några hemska situationer. 

 

T.ex. i Libanon där vi hamnade mitt under en väpnad konflikt mellan 

olika grupper där man kunde se hur stridsvagnar rullade på gatorna och 

hur granater exploderade. Mitt i detta så var jag tvungen under denna 

situation att korsa landet genom väpnade grupper för att ta mig till 

Syrien. 

 

- När vi bodde i Tunisien under den arabiska våren så var det mycket 

oroligt på gatan där vi bodde med sammandrabbningar mellan 

demonstranter och poliser där människor blev skjutna i vårt 

område.  

 
Demonstranterna gjorde uppror och försökte bryta sig in i en bank på 

vår gata, dom plundrade butikerna och satte eld på grannarnas 

trappuppgång. 

 

- Och vi såg hur grannarna försvarade sig och sina tillgångar med 

järnrör och genom att kasta blomkrukor och glasflaskor mot 

inkräktarna. 

 

Den natten var jag rädd och sov inte så mycket utan var på helspänn. 

Idag ska vi få möta en mycket värre situation i vårt studie av 2 

Moseboken.  

 

- Förra söndagen så såg vi hur Farao efter den tionde plågan där alla 

försfödda söner och boskap dog slutligen släppte Israels barn. 

 
Och nu så är dom på väg genom öknen bort från farao, men farao ändrar 

sig och skickar ut sin arme ledd av mer än 600 krigsvagnar. 

 

- Israels barn sitter fast med havet på ena sidan och Faraos arme 

som fort kommer fram mot dom på andra sidan. 

 

Man kan lugnt säga att dom är fulla av skräck och fruktan. Vad ska 

hända? 



 
- Kanske även du just nu är rädd eller orolig för något? Du kanske 

inte är livrädd? Men kanske du går igenom en svår situation i en 

relation.  

 

Du kanske kämpar med hälsoproblem och är orolig över framtiden. 

Kanske en familjemedlem eller släkting har det svårt som du oroar dig 

över.  

 

- Du kanske blir hånad och förlöjligade för din tro eller är rädd för 

vad människor ska tänka och tycka om just dig? 

 

Du kanske om ditt liv skulle ta slut idag är rädd för att du skulle gå evigt 

förlorad? 

 
- Dagens text har någonting att säga för alla dessa omständigheter 

och även om du inte just nu kan känna igen dig på någon av 

beskrivningarna så har även denna text någonting att säga just dig. 

 

Vänligen gå med mig till 2 Moseboken 13:17 som ni hittar på sidan 59 i 

dom gröna Biblarna. Här så kommer vi se att svaret på Israels och vår 

rädsla och oro är HERREN. Vem är som du, o HERRE?  

 

17 När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisteernas 

land, fast det var den närmaste vägen. Gud tänkte nämligen att folket 

kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota.  

18 Därför lät han folket ta en omväg genom öknen mot Röda havet. 

Israels barn drog ut ur Egypten i ordnade grupper.  

19 Och Mose tog med sig Josefs ben, för Josef hade tagit en ed av Israels 

barn och sagt: ”När Gud ser till er, ta då med mina ben härifrån.” 
20 De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam vid utkanten av öknen.  

21 Herren gick framför dem, om dagen i en molnpelare för att visa dem 

vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde 

de vandra både dag och natt.  

22 Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte 

heller eldpelaren på natten. 

1 Herren sade till Mose:  



2 ”Säg till Israels barn att de vänder och slår läger framför Pi-Hahirot, 
mellan Migdol och havet. Mitt emot Baal-Sefon ska ni slå läger vid 

havet.  

3 Farao kommer att säga att Israels barn har gått vilse i landet, instängda 

av öknen.  

4 Och jag ska göra faraos hjärta hårt så att han förföljer dem. Jag ska 

förhärliga mig på farao och hela hans här, så att egyptierna förstår att 

jag är Herren.” Och de gjorde så. 

5 När man berättade för kungen i Egypten att folket hade flytt, 

förändrades faraos och hans tjänares inställning till folket och de sade: 

”Vad har vi gjort? Vi släppte israeliterna så att de inte tjänar oss mer!”  

6 Och han lät spänna för sina vagnar och tog med sig sitt folk.  

7 Han tog sexhundra utvalda vagnar och alla andra vagnar som fanns i 

Egypten och ledande krigsmän på var och en av dem.  

8 Och Herren gjorde faraos, den egyptiske kungens, hjärta hårt så att 
han förföljde Israel när hela folket drog ut med upplyft hand.  

9 Egyptierna, alla faraos hästar, vagnar och ryttare och hela hans här, 

förföljde dem och hann upp dem där de slagit läger vid havet nära Pi-

Hahirot, mitt emot Baal-Sefon. 

10 När farao närmade sig, lyfte Israels barn blicken och fick se 

egyptierna som kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket 

förskräckta och ropade till Herren.  

11 Och de sade till Mose: ”Fanns det inga gravar i Egypten, eftersom du 

har fört oss hit för att dö i öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför 

förde du oss ut ur Egypten?  

12 Var det inte det vi sade till dig i Egypten? Vi sade: Låt oss vara, så att 

vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna 

än att dö här i öknen.”  

13 Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den 

frälsning som Herren i dag ska ge er. Så som ni ser egyptierna i dag ska ni 
aldrig någonsin se dem igen.  

14 Herren ska strida för er, och ni ska hålla er stilla. 

15 Sedan sade Herren till Mose: ”Varför ropar du till mig? Säg till Israels 

barn att de ska dra vidare.  

16 Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels 

barn kan gå rakt genom havet på torr mark.  



17 Se, jag ska förhärda egyptiernas hjärtan så att de följer efter dem, 
och jag ska förhärliga mig på farao och hela hans här, på hans vagnar 

och ryttare.  

18 Egyptierna ska inse att jag är Herren när jag förhärligar mig på farao, 

på hans vagnar och ryttare.” 

19 Guds ängel, som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick 

bakom dem. Molnpelaren som hade gått framför dem flyttade sig och 

tog plats bakom dem,  

20 så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var 

där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten 

kunde den ena hären inte komma nära den andra. 

21 Och Mose räckte ut handen över havet, och Herren drev då undan 

havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde 

havet till torrt land, och vattnet klövs itu.  

22 Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, medan vattnet stod 
som en mur till höger och vänster om dem. 23 Och egyptierna förföljde 

dem, alla faraos hästar, vagnar och ryttare, och kom efter dem ut till 

mitten av havet. 

24 Men vid morgonväkten såg Herren ner från pelaren av eld och moln 

på egyptiernas här och förvirrade den.  

25 Han lät hjulen på deras vagnar lossna så att det blev svårt för dem att 

komma fram. Då sade egyptierna: ”Vi måste fly för Israel! Herren strider 

för dem mot Egypten.” 

26 Och Herren sade till Mose: ”Räck ut handen över havet så att vattnet 

vänder tillbaka över egyptierna, över deras vagnar och ryttare.”  

27 Då räckte Mose ut handen över havet, och mot morgonen återvände 

vattnet till sin vanliga plats. Egyptierna flydde men möttes av det, 

och Herren strödde ut dem mitt i havet.  

28 Vattnet vände tillbaka och täckte vagnarna och ryttarna och hela 

faraos här som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem 
kom undan. 

29 Men Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, och vattnet 

stod som en mur till höger och till vänster om dem.  

30 Så frälste Herren den dagen Israel från egyptiernas hand, och Israel 

såg egyptierna ligga döda på havets strand.  

31 När Israels barn såg den stora makt som Herren hade visat mot 

egyptierna, fruktade folket Herren. Och de trodde på Herren och på 

hans tjänare Mose. 



 
[Bön] 

 

- Genom 2 Moseboken så besvaras en viktig fråga: Vem är HERREN? 

Allt eftersom så uppenbaras mer och mer vem HERREN är. 

 

Vi ser hur han till uppfyllese av sitt förbund med Abraham lät folket bli 

fruktsamma och föröka sig och hur han såg till Israels barn i deras slaveri 

och reste upp en frälsare. 

 

- Vi såg hur han uppenbarade sig för Mose som HERREN och utrustar 

och sänder Mose för att leda folket ut ur Egypten.  

 

När Mose kommer inför Farao och befaller att han ska släppa folket så 

säger Farao hånfullt: Vem är HERREN? 
 

- Och genom dom 10 tecknen eller plågorna som dom också kallas så 

gör HERREN det tydligt för farao och Egypterna att han är den 

sanne kungen och Guden och inte Farao. 

 

Men Gud uppenbarar sig också genom dessa plågor för Mose och Israel, 

men även för hela jorden och oss att han är HERREN. 

 

- Och detta tema vem HERREN är fortsätter även i dagens text som 

vissa har kallat den elfte plågan där HERREN visar vem han är för 

egyptierna (12:4, 18) Israel (14:31), men även för nationerna 

(15:14-16). 

 

Och det är just vem HERREN är som är lösningen på när vi är rädda och 

oroliga oavsett om det är för evigt straff eller i dom omständigheter som 
vi befinner oss i. 

 

- I dagens textavsnitt så likt en film eller en teater pjäs har olika 

scener så har vi 4 scener som uppenbara vad kap 15:11 säger: Vem 

är som du, o Herre? 

 

Låt oss börja med Scen 1: som visar att HERREN är trofast (13:17-14:2). 

HERREN har just räddat folket och han leder själv sitt folk. 



 
- I vår text så står det att Mose tog med sig Josefs ben. Vad har då 

detta att göra med Guds trofasthet? 

 

Jo, innan Josef som var Jakob Israels stamfaders son dog så hade han 

tagit en ed av Israels barn i 1 Mos 50:24 när Gud skulle se till dom och 

föra dom ut ur Egypten att dom då skulle föra med sig hans ben till 

löfteslandet. 

 

- Josef kände till och trodde på löftet och förbundet som Gud i 1 Mos 

15:13-14 hade lovat Abraham, hans farfars far att HERREN skulle 

föra hans avkomma ut ur Egypten. Det var därför han fick Israels 

barn att ingå denna ed. 

 

Och där när Mose tog med hans ben för att dom skulle begravas i 
löfteslandet så uppenbarades att Gud är trofast. 

 

- Men inte bara det. Vi ser också HERRENS trofasthet i det att han 

ledde sitt folk. 

 

Här i 2 Mos 13:17 så står det att han inte tog folket den närmsta vägen 

till löfteslandet för att folket inte skulle ändra sig och vända tillbaks till 

Egypten om krig hotade. 

 

- Detta så att Gud verkligen skulle uppfylla sitt löfte till folket att föra 

dom in i löfteslandet. 

 

Har du någon gång kört eller gått fel? Det har jag gjort många gånger 

och jag är mycket tacksam för att jag då kan ta upp telefonen ur fickan 

och få hjälp av en gps. 
 

- Men ibland kan man inte riktigt lita på dom. När vi var i USA i 

somras så fick gpsen i bilen som vi lånade fnatt så att den sent på 

kvällen när det var mörkt skickade ut oss på en jätteliten grusväg i 

skogen. 

 

Israel hade något långt mycket bättre än en gps. Gud själv som är allt 

igenom vis och kärleksfull ledde dom på den väg som han hade bestämt. 



 
- Men trots att Gud hade räddat folket ut ur Egypten så undrade 

dom nog om inte om den ”himmelska gpsen slutat att fungera” när 

han lätt dom vända tillbaks och slå läger vid rödahavet där den 

egyptiska armen kom emot dom. 

 

Det var som om Gud hade satt dom i en fälla. Dom kunde inte gå tillbaks 

för där kom den Egyptiska armen och dom kunde inte gå framåt för där 

var havet. 

 

- Och kanske du och jag tänker på samma sätt med dom 

omständigheter som Gud i sin försyn låter oss befinna oss i just nu. 

 

Gud, har inte gpsen slutat att fungera. Varför låter du mig befinna mig i 

denna situation? 
 

- Men som vi snart ska se så var det för att Israel skulle lära känna 

vem HERREN är som han lät dom befinna sig där. 

 

Och kära vänner HERREN leder också oss genom livets omständigheter, 

och han har också i sin trofasthet gett oss två hjälpmedel när vi är på väg 

på vandringen genom detta livet och det är hans ord, Bibeln och den 

helige Ande. 

 

- Ps 119:105 säger ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min 

stig och Rom 8:14 Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. 

 

Precis som Gud här i denna första scen visade sig trofast gentemot Israel 

så är han också trofast gentemot oss även om vi inte förstår det. 

 
- Du befinner dig inte i den situation som du är i av en slump. Lita på 

att Gud är trofast och ta fram kartboken Bibeln och låt dig i dina 

omständigheter ledas av honom. 

 

Begrunda hans löften för just dig att om du har kommit till honom i 

omvändelse och tro att han aldrig ska överge dig (Rom 8:31-39, Heb 

13:5).  

 



- Även om du får gå genom eld och vatten så är han med dig. Han är 
trofast. Vem är som du, o Herre? 

 

- Detta för oss till Scen 2 som uppenbarar hur HERREN brinner för sin 

ära (14:1-9). 

 

Vad menar vi då med detta? Jo, att allt Gud att han gör det för sin egen 

äras skull. Gång efter gång genom plågorna så hade Gud sagt att dom 

skede för att egyptierna, Israel och hela jorden ska inse att han är 

HERREN. 

 

- I denna text så ser vi hur Farao ska säga att Israels barn har gått 

vilse i landet, instängda i öknen och hur Gud 2ggr säger att han ska 

göra Faraos hjärta hårt så att egyptierna ska följa efter Israel och 

HERREN förhärligas på Farao och hela hans här. 
 

 

När man berättade för kungen i Egypten i vers 5 att folket hade flytt så 

förändrades faraos och hans tjänares inställning och man mobiliserar 

mer än 600 krigsvagnar och hela sin här som börjar tåga ut mot Israels 

barn. 

 

- Nu ska Gud ytterst hålla dom mot farao och hans folk för deras 

onda handlande. 

 

Det är ungefär som om ni någon gång har sett på hundkapplöpning där 

man på en bana har ett gossedjur som lockbete som går på en räls med 

motor för att hundarna ska spring. 

 

- Israel är som detta lockbete som farao och hans arme följer efter. 
Det må kännas för Israel som om man hamnat i en fälla, men dom 

som verkligen hamnar i en fälla är farao och Egyptens arme.    

 

Så syftet med detta är att HERREN ska bli förhärligad i sin dom mot farao 

och hans arme så att egypterna ska förstå som det står att jag är 

HERREN. 

 

- Till Gud tillhör alla ära som Rom 11:36 säger. 



 
Farao han står som ett varnande exempel för oss. Han stod emot Gud 

och fick möta hans dom. Hur är det med dig och mig? 

 

- Tony Merida har sagt att det finns två sätt genom vilket Gud kan bli 

förhärligad i någons liv: Antingen i hans rättfärdiga dom eller 

genom hans frälsande barmhärtighet.  

 

På vilket sätt ska han bli förhärligad genom dig? Underordna dig genom 

tron hans goda styre och undvik hans rättfärdiga dom. 

 

- Vem är som du o, Herre? Vi har nu sett på scen 1 & 2 som 

uppenbarar HERRENS trofasthet och hur han brinner för sin ära. 

 

Låt oss nu gå till scen 3 som uppenbarar hur HERREN frälser genom 
dom.  

 

- Tänk dig i denna situation hur Israel befinner sig inlåsta vid havet 

och ser ett rökmoln från krigsvagnarna när hela Egyptens arme var 

på väg mot dom.  

 

Det var ungefär som vid slaget vid Dunkerque under andra världskriget 

då Hitlers trupper tryckte tillbaka och ringade in dom engelska & franska 

trupperna så att det skulle bli slakt.  

 

- Det fanns ingen utväg. Paniken kom över Israels barn. Dom blev 

förskräkta och började i v.11-12 att klaga på Mose: 

 

”Fanns det inga gravar i Egypten, eftersom du har fört oss hit för att dö i 

öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten?  
12 Var det inte det vi sade till dig i Egypten? Vi sade: Låt oss vara, så att 

vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna 

än att dö här i öknen.” 

 

- Hallå vad är det ni gör? Har ni inte just sett HERRENS alla tecken i 

Egypten, har ni inte erfarit hur han med mäktig hand har räddat er 

ut ur Egypten. 

 



Har ni inte sett hur han ledde er övernaturligt med molnstoden och 
eldstoden genom öknen. 

 

- Var inte molnstoden som han ledde dom om dagen och eldstoden 

som han ledde dom med om natten och vilken gav dom ljus där då 

just nu?  

 

Hallå, fattar ni ingenting? Men kära bröder & systrar är inte detta precis 

som oss. Vi klagar över livets omständigheter, i alla fall kommer jag på 

mig själv med att göra det. 

 

- Vi glömmer vad Gud har gjort för oss, hur han har lett oss och 

försett oss med allt det vi behöver. 

 

Det är som om vi tror oss veta bättre än Gud. Men han har allt i sin 
hand. Han har allt under kontroll. Även mitt i dom omständigheter som 

du befinner dig i. Vi behöver låta honom vara Gud istället för att ta hans 

plats. 

 

- Vad händer då här näst: Jo, Mose yttrar i v. 13-14 dom välkända 

orden: Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning 

som Herren i dag ska ge er. Så som ni ser egyptierna i dag ska ni 

aldrig någonsin se dem igen. 14 Herren ska strida för er, och ni ska 

hålla er stilla. 

 

Allt hopp var ute, det fanns ingen annan utväg en att stanna upp och 

bevittna Herrens frälsning när han stred för sitt folk.  

 

- Han har allt i sin hand, han har allt under kontroll, bara lita på och 

förtrösta på honom.  
 

När dom allierade trupperna var omringade vid slaget vid Dunkerque så 

bad kung George VI att den brittiska nationen skulle ha en nationell dag 

av bön.  

 

- Hitlers trupper stannade upp sin genombrytning under 3 dagar. 

Dåligt väder gjorde också att det tyska flygvapnet inte kunde lyfta 

en av dagarna så att man lättare kunde flytta trupperna till havet.  



 
Nästa dag var havet lugnt så att man lättare kunde transportera 

soldaterna över till Storbritannien. Vid vad som kallats undret vid 

Dunkerque så lyckades man rädda livet på mer än 300 000 män. 

 

- Herrens räddningsoperation var ett ännu mäktigare mirakel. Över 

600 000 män hade lämnat Egypten. Räknar vi med kvinnor och 

barn så uppskattar man att det var kanske 2-3 miljoner människor. 

 

Nu stod dom här och väntade på att bli krossade och förda tillbaks till 

slaveriet i Egypten, men Mose hade sagt att HERREN skulle frälsa dom 

och strida för dom. 

 

- Vad händer då här näst? HERREN talar till Mose att han ska lyfta 

staven och räcka ut handen så att havet klyvs så att Israels barn ska 
kunna gå igenom det. 

 

Guds ängel som gått framför folket flyttade sig nu och gick bakom dom. 

Molnpelaren tog plast bakom dom så att den kom mellan egyptierna 

och Israel så att egyptierna inte kunde komma fram till Israel.  

 

- I v.21-22 så står det om hur Mose räckte ut handen över havet, 

och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som 

blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet 

klövs itu. Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, medan 

vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.  

 

Liberala namnkristna som inte tror på mirakel förnekar detta eller 

försöker förklara bort det. 

 
- Men är något för svårt för HERREN? Han som har skapat himmel 

och jord kan han inte göra detta? Absolut!! 

 

Tänk dig denna händelse. Likt soldaterna vid Dunkerque så är du på väg 

att bli till mos, men så händer det mest fantastiska, HERREN öppnar upp 

en väg genom havet.   

 



- Tänk om du var där. Vilken fantastisk upplevelse att få beskåda 
detta.  

 

Israel går igenom havet på torr mark och HERREN förhärdar egyptiernas 

hjärtan så att dom följer efter så att HERREN ska bli förhärligad och 

egypterna ska inse att som det står jag är HERREN. 

 

- Så Israels barn vandrar över och Egyptens arme följer efter, men 

molnet hindrar dom från att komma nära och när Israels barn 

kommit över så på morgonen förvirrar Gud Egypternas här. 

 

Hjulen på deras vagnar lossnar så det blir svårt för dom att komma fram 

och dom brister ut i v.25 Vi måste fly för Israel! Herren strider för dem 

mot Egypten.” 

 
- Då befaller Herren Mose att räcka ut handen och vattnet 

återvänder till sin plats och täcker över hela Faraos arme. 

 

Inte en enda kommer undan. Så frälste HERREN den dagen Israel från 

Egypternas hand.  

 

- Israels barn såg den makt som HERREN hade visat mot egypterna 

och då fruktade dom HERREN och trodde på honom och hans 

tjänare Mose. 

 

När Gud räddade Israels barn genom ett lamm som vi såg förra veckan 

så gjorde han det primärt från sin dom och på samma sett har vi som 

kommit till tro på Jesus, Guds lamm blivit räddade från Guds vredesdom.  

 

- I dagens text så frälser primärt frälser HERREN sitt folk från deras 
fiender. Vi ser här att dom blir frälsat genom dom. 

 

Hur relaterar då detta till oss mer än 3000år senare? 

 

- Vem är då vår fiende? NT beskriver Satan och onda makter som 

våra fiender.     

 



När Jesus dog på korset för att frälsa oss så tog han inte bara det straff 
som vi förtjänar då han tillfredsställde Gud Faderns vrede. 

 

- Han besegrade också alla ondskans makter. Lyssna till dessa 

bibelord från NT: 

 

I Kol 2:15 har Jesus klätt av väldena och makterna och förevisat dem  

                offentligt, när han på korset triumferade över dem.  

I 1 Joh 3:8 så uppenbarades Guds son för att han skulle göra slut på 

djävulens gärningar 

I Heb 2:14-15 så gjorde Jesus genom sin död djävulen maktlös för att 

befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. 

 

- På korset så besegrade Jesus alla ondskans makter för att genom 

förkunnelsen av evangeliet människor ska vända sig från mörker till 
ljus, från Satans makt till Gud som Paulus säger i Apg 26:18.  

 

Jesus han har besegrat våra fiender. Han har vunnit segern för oss. När 

Bibeln talar om frälsning så gör den det både i dåtid, nutid, men även i 

framtid. 

 

- Som kristna så har vi blivit frälsta från syndens straff, vi bir i nuet 

frälsta från syndens makt och en dag så kommer vi bli helt frälsta 

från syndens närvaro. 

 

Eftersom vi vet att Jesus har frälst oss från syndens straff då kan vi också 

med säkerhet veta att han frälser oss nu i nuet och kommer att frälsa 

oss helt fullt ut. 

 

- Så i dina omständigheter. I dom svårigheter som du går igenom så 
kan du lita på Gud om du förtröstar på honom att han kommer 

vara med dig och ta dig igenom dom tills du når det himmelska 

löfteslandet. 

 

HERREN kan rädda dig från dina omständigheter, men även om han i sin 

försyn inte skulle göra det precis som när han ledde Israel 40år i öknen 

så kan du lita på att han vet bäst och leder dig på det sätt som är bäst för 

dig. 



 
- I din rädsla, i din oro, se på Jesus. Stanna upp och bevittna den 

frälsning som Jesus har vunnit för dig och lita på att han ska föra 

dig till det himmelska löfteslandet. 

 

Vi ser här i scen 3 hur Gud frälser genom dom. Den första delen är hur 

han frälser, men den andra är att han gör det genom dom.  

 

- Och vi kanske tänker var det inte grymt att straffa farao och hans 

arme så hårt. 

 

Men vi måste ha klart för oss att om Gud är rättfärdig så kan han inte 

bara sopa ondska och synd under mattan. 

 

- Tänk om det skulle komma ut på nyheterna om en man här i 
Sverige som mördat tusentals barn där polis och militär skulle varit 

delaktiga i detta hemska brott. 

 

Och så kommer dagen då dom står åtalade och dom bara får gå fria. 

Människor skulle gå ut på gatan och vara rasande över denna 

orättfärdighet. 

 

- Och på samma sätt som en sådan här man är skyldig och förtjänat 

att straffas så är det med Farao och hans väpnade styrkor som 

systematiskt hade mördat nyfödda små pojkar och tvingat folket 

att arbeta som slavar.  

 

Skulle inte Gud straffa dom? Problemet är att också vi i vår synd likt 

farao är skyldiga. 

 
- Vi har levt våra liv oberoende av HERREN och agerat precis som 

farao som om vi vore gudar. 

 

Vi har syndat och gjort uppror mot Guds goda styre och förtjänar där 

med hans dom. 

 

- Röda havet är som en skugga på helvetet där dom som står emot 

Gud kommer att hamna. 



 
Hur ska du ha det: Vill du vara på Guds fienders eller hans folk sida? Det 

finns räddning för alla som omvänder sig och i tro erkänner Jesus som 

sin Herre och Frälsare. 

 

- Vem är som HERREN, mäktig att frälsa och mäktig att döma. Tänk 

dig för ett ögonblick kära broder och syster var vi vore om inte det 

vore för vår Frälsare. 

 

Tänk om han inte besegrat Satan och ondskans alla makter och vi vore 

totalt förlorade under deras ondska? Men hur underbart är det inte att 

Gud Fadern har frälst oss från mörkrets välde in i hans älskade sons rike 

(Kol 1:13). 

 

- Hur tacksamma borde vi inte vara? Vem är som du, o HERRE. Vi har 
sett att han är trofast, brinner för sin ära och är mäktig att frälsa. 

 

Vad kan vi väl då annat än med Mose & Israels barn att sluta upp i scen 4 

i tillbedjan? HERREN är värd vår tillbedjan som vi läste tidigare i mötet 

från 2 Mos 15:1-21. 

 

- Kap 14 är en historisk skildring medans här så får vi i en sång i en 

poetisk skildring av samma händelse där t.ex. farao och hans 

vagnar beskrivs som om dom med eld förtärdes som strå. 

 

Dom förtärdes ju inte av eld utan av vatten massorna så kom över dom 

men i denna poetiska sång så beskrivs detta med ett symbolspråk som 

om dom förtärdes som strå. 

 

- Denna text är full av glädje och börjar och slutar med refrängen 
som Miriam, Moses syster senare sjunger: 

 

Jag vill lovsjunga Herren, högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade 

han i havet. 

 

- Sången börjar och slutar med att man sjunger om HERREN och sen i 

mitten så sjunger man direkt till HERREN. 

 



Här så betonas Guds storhet, makt och hans frälsning och hur han ska 
föra sitt folk till hans heliga boning. 

 

- Det är som 2 Moseboken i miniatyr där vi får se hur Herren med 

stor makt frälser sitt folk och där han i tabernaklet tar sin boning 

mitt ibland dom.  

 

När folket sjunger denna sång så har en förvandling skett från att dom 

varit skräckslagna till att dom nu förlöjligar sina fiender. 

 

- Nästan som när ett hemmalag i fotboll leder mot värsta 

konkurrenten med 5-0 och man börjar sjunga om sina 

motståndare. 

 

Lyssna på v.9 där fiendens handlande beskrivs med 6 verb:  
9 Fienden sade: Jag ska förfölja dem, jag ska hinna upp dem, jag ska dela 

upp bytet, släcka min hämnd på dem. Jag ska dra mitt svärd, min hand 

ska förgöra dem.  

 

- Och lyssna på beskrivingen av Guds seger över fienden: 

10 Du andades på dem och havet täckte dem, de sjönk som bly i de 

väldiga vattnen. 

 

- Det är som att det var ingenting att besegra dom. Herren har 

vunnit segern och ryktet om hans frälsning sprider sig till Israels 

framtida fiender som darrar och bävar för Guds makt. 

 

Vi fortsätter att läsa:  

11 Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, härlig i 

helighet, värdig fruktan och lovsång, du som gör under? 

12 Du sträckte ut din högra hand, och jorden slukade dem. 

13 Du ledde med din nåd det folk som du återlöst, du förde dem med 

din makt till din heliga boning. 

 

- HERREN gjorde detta för sitt folk och han har vunnit en ännu större 

seger för oss. 

 



Han är värd vår tillbedjan. Låt oss nu tillsammans tillbe och lovsjunga 
HERREN för hans storhet, makt och frälsning att han är trofast att föra 

oss till det himmelska löfteslandet.   

 

[Bön] 


