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DEL 21: FÖRFÖLJELSE OCH SEGER

Stefanus död bröt den fruktan som det judiska ledarskapet kände för de kristna.
Från pingstdagen hade det förekommit dagliga underverk, och det indikerade att
en överjordisk makt opererade bland Jesu efterföljare. När de internationella
judarna lyckades döda Stefanus och det inte fanns något överjordiskt motstånd,
blev de djärva och drev ut hela den kristna befolkningen ur Jerusalem. Apg 8:1-4
Det judiska ledarskapet förstod inte att Gud tillät detta att hända eftersom de
kristna judarna i Jerusalem inte lydde Jesu bud att sprida ut och predika
evangeliet utanför Jerusalem. Matt. 28:18-20

PROVINSEN SAMARIEN
Judarna och samariterna var fortfarande mycket fientligt inställda till varandra.
Denna provins med huvudstaden Samaria låg ju mitt emellan Galiléen i norr och
Juda i söder. Folket där var ättlingar till de 10 nordliga stammarna som hade gift
in sig med hedningar, och ansågs vara bastarder av judarna. Det fanns mycket
hat på båda sidor. Efter uppståndelsen sade Jesus till apostlarna att han ville ha
evangeliet predikat i Samarien. Apg. 1:8

DOMEN ÖVER ISRAEL
När nationen Israel delades efter Konung Salomos död, bildade tio stammar det
norra riket, dvs. Israel. Juda och Benjamins stammar förblev lojala till konung
Salomos son och blev det södra riket, dvs. Juda. Staden Samaria var Israels
huvudstad och Jerusalem var huvudstad i Juda. Israel dömdes först av Gud för
sina avgudasynder.
Ursprungligen var provinsen Samarien ett centrum för Nordriket, känt i Bibeln
som Israel. De tio nordligaste stammarna dömdes alltså först av Gud för sitt
avguderi. Låt oss läsa dessa verser, så vi kan se allvaret i Guds domar:
1. De skulle förlora sitt land. 5 Mos. 28:58-68
2. Främlingar skulle komma och ta över landet och andlig utarmning skulle följa.
2 Kon. 17:21-41; 2 Krön. 36:16
Gud tillät inte de tio nordliga stammarna att styra sitt eget land igen. Det
blev ingen gemensam befrielse, utan frälsningen fanns bara tillgänglig
genom Jesus, för varje individ! Gud skulle inte upprätta det jordiska
konungadömet så som det först fanns till från Konung Sauls tid fram till
förstörelsen av de norra och södra konungadömena. Det nästa enade
konungadöme som kommer i Israel, kommer inte att gå i fullbordan förrän
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Jesus kommer tillbaka och upprättar tusenårsriket som består av alla
frälsta människor. Upp. 20:1-6
Det finns inget särskilt förbund för Israels tolv stammar. Varje individ
måste tro på Messias och omvända sig. Utan detta kommer varje israelit
hamna i helvetet och senare i den Brinnande Sjön.
Det finns ingen nationell frälsningsplan! Apg. 4:12; Upp. 20:11-15
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

