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Djävulen bryr sig inte om att den kristne läser sin Bibel, ber sina böner och även 
tillber Herren Gud, och tillkännager att han älskar Gud med hela sitt hjärta, så 
länge Djävulen kan få in en fot och smutsa ned den kristne med avgudadyrkan. 
Detta spel som Djävulen spelar heter "att lura den kristne till att bli "ANDLIGT 
SLARVIG."  1 Tim. 4:1-2; 2 Petr. 2:1-3 
Det var Gud som gav Kaanans land till Israels barn, men frågan var denna, 
”Skulle de kunna behålla landet?” 
Genom Moses gav Gud dessa stränga varningar: 

1. Var lydiga mot Guds Ord! 5 Mos.12:28-29  
2. Bli inte lurade! vers 30  
3. Lägg inte till eller ta bort ifrån Guds Ord. vers 32  
4. Om falska profeter uppstår, sa följ dem inte, låt dem bliva dödade.  

5 Mos. 13:1-5  
5. Låt dig inte hemligen bli lurad. versarna 6-11  
6. Följ inte efter värdelösa, slarviga, laglösa män! versarna 12-18  

Låt oss nu se på resultatet, hur Israel levde och gjorde:  
 Så länge som Josua levde på jorden, så tjänade Israels barn Gud, men 

när han dog, gick man tillbaka till avgudadyrkan igen. Domarboken 2:7-9 
Den tredje generationen efter Josua föll i synd - versarna 10-15 

 När man ropade ut sin nöd, befriade Gud sitt folk. Men de kunde endast 
hålla kvar denna frihet i 40 år. Domarboken 3:8-11 

 Under de nästa 18 åren levde de som slavar, tills de blev befriade på nytt. 
Denna gången lyckades de behålla sin frihet i 80 år - versarna 12-30 

 Pa nytt föll folket ner i avgudadyrkan, och Guds dom föll på dem. Denna 
gången kostade det dem 20 år i slaveri – Domarboken 4:1-3 
På nytt befriade Gud dem när de ropade ut sin nöd - versarna 23-24 
Denna gång kunde de behålla sin frihet i 40 år, sedan forlorade de den, 
och det kostade dem sju år av slaveri – Domarboken 5:31; 6:1-6 

 På nytt ropade Israels barn ut sin nöd till Herren och han hörde dem och 
befriade dem, denna gång genom Gideon - Domarboken 6:7-14 
En stor övernaturlig seger blev dem given – Domarboken 7:19-25 
De kunde leva i sin frihet i 40 år, men så fort som Gideon dog, så föll 
Israel rakt tillbaka i avgudadyrkan igen och började dyrka sin gamla 
avgudar!  Domarboken 8:23-35  



Domarboken skulle i verkligheten heta SKAMMENS BOK! Den talar om historien 
om Guds TROFASTHET och TROLÖSHETEN, OTACKSAMHETEN, 
UPPRORET OCH DET SYNDFYLLA ISRAELS FOLK! De gjorde inget annat än 
drog skam och smuts över sig själva. 

• Guds folk har ett mycket tragiskt förflutet, från generation till generation. 
300 år efter Kristus hade Guds församling forlorat sin kraft och sin 
himmelska målsättning.  

• Gud tog fram Martin Luther, men endast en generation efter honom var 
allt förlorat igen.  

• Gud reste upp John och Charles Wesley och Metodistkyrkan blev född. 
Den började med en stark brinnande eld, men idag finns det endast en 
söndertrasad stomme kvar, som inte har någon kraft eller härlighet ifrån 
Gud.  

• William och Catherine Booth kom ut från Metodisterna och grundade 
Frälsnings-armen, som hade som motto "Blod och Eld." Idag är 
Frälsningsarmen som ett utbrunnet skepp, och det har blivit en stagnerad 
socialverksamhet.  

Varje eld som Gud har startat i människors hjartan går förlorad med tiden. 
Människorna som började med Gud har inte lyckats hålla elden vid liv! 
Detta måste kännas smärtsamt för Gud, Jesus hans Son och Den Helige 
Ande! 
De flesta människor som blev frälsta som unga, har inte lyckats hålla elden 
brinnande i sina hjärtan, och de slutar med att vandra i synd och kompromissa! 
Skall du bli ett undantag? 
NYCKELN TILL DETTA ÄR JESUS! Joh.15:1-14 
 

Har du öron till att höra med? 


