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ETT ÖDESDIGERT MISSTAG  
Ledarskapet I Israel förstod inte sitt fruktansvärda misstag till kompromiss. Gud 
hade bjudit dem att döda varje kananit och samtliga andra nationaliteter i det 
förlovade landet; ingen skulle sparas. 5 Mos. 7:1-2 
Gud sände en ängel som skulle uttala en dom över Israels barn. Dom. 2:1-3 
 

Den första generationens människor upptäckte att de begått ett jättelikt misstag 
och var tvungna att leva med konsekvenserna. vers 4-6 
Deras olydnad blev en ”andlig cancer” som aldrig lämnade Abrahams fysiska 
ättlingar och en generation senare uppenbarade sig denna cancer. vers 7-13 

ETT SNABBT SVAR FRÅN GUD 
Gud godkänner inte synden, särskilt inte avguderi. Han använde andra nationer 
till att straffa Jakobs tolv stammar. vers 14-18 

GUDS PERFEKTA VILJA 
Det är förödande för en nation eller en individ när de inte finns kvar i Guds vilja 
och får leva bara på grund av hans tillåtelse. Israeliterna fick en törntagg i köttet 
som än idag låder vid dem, därför att de gjorde uppror och vägrade lyda Guds 
anvisningar. vers 19-23 
De gick i motsatt riktning istället för att omvända sig, och ropa till Gud att han 
skulle förlåta dem och upprätta dem ur deras fallna tillstånd. Dom. 3:1-6 

Det är nu litet över 4000 år sedan Abraham kallades av Gud. Den stora 
majoriteten av hans fysiska ättlingar har levat i uppror och dog i sina 
synder. De har skapat sitt eget trossystem istället för att acceptera den 
Messias som Gud hade försett dem med. Från tiden för den babyloniska 
fångenskapen visst folket mer om Talmud och Kabbalan än det Gamla 
Testamentet. Det finns mycket få israeliter i Himlen. Jes. 10:20-23 

DOMARTIDEN 
Det förflöt ca 400 år från Josuas tid tills Israels konungar framträdde. De mörka 
händelser som timade under denna tid omtalas i Domarboken. Det står klart att 
bara en liten procent av folket kunde uppnå frälsning genom tron på den 
kommande Messias. De flesta levde i uppror och slutade i helvetet. 



Upproret fortsatte generationerna igenom och Domarboken är en redogörelse av 
människors förfall och syndens makt. Denna historiska bok visar oss följande: 

1. Människor som avföll från Gud  
2. Domar från Gud 
3. Människor som ropar till Gud 
4. Nåd och upprättelse från Gud 

Det samma upprepades så snart generationen dog.  
 Otniel, en Guds man. Dom. 3:7-11 
 Ehud, en Guds man. Dom. 3:12 
 Deborah, en Guds kvinna. Dom. 4:1-24 
 Gideon, en Guds man. Dom. 6:1-40; 7:1-25 
 Jefta, en Guds man. Dom. 10:6-18; 11:1-33 
 Simson, en Guds man. Dom. 14:1-19 

Domarboken slutar med denna vers: “I de dagarna fanns ingen konung i Israel: 
var man gjorde som de ville.” Dom. 21:25  
Israels barn levde i uppror i 400 år och Gud lät dem förfalla till ANARKI!  

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA? 
Nationer och individer förbannas när de vänder sig från Gud och blir tvungna att 
leva ett liv fyllt av elände, sjukdom, krig, förtryck och tidig död. Helvetet väntar för 
dessa individer när de dör.  
Om syndare vänder sig till Gud och ångrar sig så förlåter han dem och startar en 
förnyelseprocess. Om de vänder sig till Gud och ropar efter Messias (Jesus) får 
de evigt liv.   
Vilken väg befinner du dig på under livets gång? Matt. 7:21-27 
 
Kom ihåg, det är inte så viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det 
är viktigt att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


