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Det mest viktiga för en kristen är att veta Guds tidsbestämning för sitt liv och vara 
helt synkroniserad med honom. Detta betyder inte att man skall vara före eller 
efter Gud, utan att vandra precis efter Guds klocka och skörda fördelarna med att 
vara en lydig tjänare som är på rätt plats vid rätt tid. Gud har en förutbestämd 
plan för varje människa och vårt mål bör vara att söka detta och leva i dess 
närvaro.  

GUDS BESTÄMDA TID FÖR ISRAELS FOLK 
Det är viktigt att förstå att Gud kallade Tera och hans familj att tjäna honom men 
Gud har aldrig kallat på ett stycke land som skall följa honom. Fall inte i den 
fällan att låta detta bli ett och samma. Gud är inte sentimental och en dag 
kommer hela jorden att lösas upp i hetta och försvinna. 2 Petr. 3:10-13  
Låt oss ta en titt på de olika delarna av Israels historia. Varje del var helt unik och 
kopierades aldrig. 

ISRAELS FÖDELSE – 211 ÅR 
Denna period började i staden Ur i Kaldéen (det moderna Irak) och slutade då 
Jakobs familj kom till Egypten. Gud hade förutbestämt slutet på denna period och 
folket kallades då att sluta dyrka avgudar, inte beblanda sig med de ogudaktiga  
folken runt dem och vandra i tro på Gud. De skulle bevara Guds Ord och vara i 
rakt nedstigande led till den framtida Messias. Hebr. 11:8-22 

I VAGGAN UNDER 430 ÅR  
Åren i vaggan började och slutade i Gosen, en provins i Egypten. Guds 
förutbestämda plan för Abrahams ättlingar var att de skulle bevara Guds Ord, 
föröka sig och vänta på den dag när de skulle flytta till det förlovade landet där 
Messias en gång skulle födas. 1 Mos. 50:24-26; Hebr. 11:22 

UTTÅGET – 1 ÅR 
Detta var ett år av uppståndelse som världen inte hade skådat sedan Noas 
dagar. Hebreerna blev vittnen till den systematiska förstörelsen av Egypten och 
dess folk och de drevs slutligen ut i vildmarken. De lämnade sina hus, 
bondgårdar och förmögenheter till ett liv som nomader i tält. Hebr. 11:24-29 
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ÅREN I VILDMARKEN – 40 ÅR 
Guds ursprungliga vilja för Israel var att ta dem genom ödemarken upp till det 
förlovade landet. Men de var inte tacksamma över att föras från slaveri till frihet 
och klagade över allting. När de slutligen kom till det förlovade landets gräns 
sade de i sin hopplöshet att det var omöjligt att tränga in i landet och artt det var 
bättre att återvända till Egypten. 4 Mos. 13:25-33; 14:1-10 
Hebreerna som kom från Egypten var som bortskämda småbarn utan respekt för 
Gud. Men Gud tänkte inte låta dem slippa undan utan få erfara det öde han hade 
i beredskap för dem. 4 Mos. 14:11-12 
Gud skulle ha utrotat dem om Moses inte hade bett för sitt folk. vers 13-19 
Gud förlät folket men utfärdade ett straff som gick ut på att bara de som var 
under 20 år skulle få träda in i det förlovade landet. Kaleb och Josua var 
undantagna på grund av sin tro. vers 20-32 
De som var 20 och äldre fick veta att de endast skulle leva i fyrtio år, vilket 
betydde att de som nu var 20 bara fick leva tills de var 60 år. vers 33-37 
De vuxna ville inte acceptera detta och trodde att de bara kunde ångra sig och 
sedan flytta in i landet. Det är dumt att gå emot Guds förutbestämda vilja för det 
betyder bara död och förintelse. vers 39-45, Hebr. 3:7-19 

ISRAEL ÄGDE LANDET UNDER 49 ÅR 
Moses och Aron fick inte tillträde till det förlovade landet därför att de gått mot 
Gud i sin vrede. 4 Mos. 20:1-12 
Moses var inte avlägsnad från ledarskapet men måste ändå betala priset för sitt 
uppror. 4 Mos. 27:12-14 
Även om Moses var mycket älskad och favoriserad av Gud, fanns det ett straff 
för hans olydnad. Han förlorade inte sin frälsning och sin plats i Himlen, men det 
kostade honom äran av att ha fört sitt folk till det förlovade landet. 5 Mos. 34:10-
12; Gal. 6:7-9 
Moses blev inte arg på Gud när det meddelades att han inte kunde få inträda i 
det förlovade landet. Han var inte en självisk person som sökte berömmelse och 
makt; istället böjde han sig för Guds förutbestämda vilja och bad om en ledare 
som kunde ta med folket in i det förlovade landet. 4 Mos. 27-15-23  
När väl Josua hade blivit ledare bekräftade Gud sin förutbestämda plan och 
gjorde det klart att han skulle hålla sina löften och ge dem landet. Jos. 1:1-9 
Vid slutet av sitt liv förklarade Josua sin tro på Gud och att han inte skulle sluta 
tjäna Gud. Den generation som levde då gjorde likadant. Jos. 24:14-28 
Josua ledde Israels folk i ca 49 år men de kunde inte säkra landet under dessa 
år och driva ut de olika folk som bodde där vid den tiden. Josua förstod att detta 
inte skulle låta sig göras under hans livstid och försäkrade sig om att landet 
skulle delas upp enligt Guds förutbestämda vilja. Jos. 13:1-6 
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Det tog 731 år från den tid som Gud kallade Tera till de slutligen bosatte sig i 
landet och kom fram till nästa tid, som var Domartiden. 

SAMMANFATTNING 
1. Gud verkade metodiskt för att bereda vägen för Messias att födas till jorden. 

Det var 1885 år från Adam till Teras födelse och sedan 2231 år till Jesu 
födelse år 4116. Om vi använder Guds tid så som den framställs i 2 Petr. 3:8, 
tog det hela bara 2 dagar, 3 timmar och 1,42 sekunder för Gud.  
Allt Gud begärde av Teras efterkommande var att tro på honom, inte dyrka 
några avgudar och lyda hans bud. De skulle bli frälsta och leva i paradiset 
efter sin död på denna jorden och sedan gå till Himlen, om de lydde Gud och 
såg framåt mot Messias och omvände sig från sina synder. Gud begäde inte 
att de skulle frambringa Messias till jorden, inte heller skulle de leda 
händelserna; De fick veta vad de skulle göra av Gud och låta honom ge 
resultatet. 
Idag när vi befinner oss fyra tusen år efter att Israel besatte landet, måste vi 
tro att Jesus är Messias, omvända oss från våra synder, lyda Gud och vandra 
efter hans exempel. Det är den Helige Andes ansvar, inte vårat, att göra 
Guds jordiska rike större. Joh. 15:1-17 

2. Som kristna är vi förutbestämda att dela evangeliet med andra runt omkring 
och byggas upp till Jesu efterföljare, han som är Messias. Matt. 28:18-20 

 
Du och jag kommer att känna igen framtiden när vi är där! 

 
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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