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DEL 4: FÖRLUSTEN AV DET FÖRLOVADE LANDET

KONUNGARNAS TIDEVARV
Det är viktigt att konstatera att Abrahams avkomma inte är mer syndfull än något
annat folk på jorden. Allt som lever på jorden är fött i synd och vi är alla syndiga
och onda av naturen. Rom. 3:1-23
Efter ca fyrahundra år sände Gud en annan man till Israels barn, den store
profeten Samuel. 1 Sam. 3:19-21
När Samuel blev gammal utnämnde han sina båda söner till domare i Israel. Vi
kan se människans syndanatur när hans två söner inte ville vandra med Herren
utan förfalskade rättvisan och förkastades av folket i Israel. 1 Sam. 8:1-5
Det var aldrig Guds avsikt att Israel skulle bli ett jordiskt konungarike; istället var
det hans vilja att han skulle härska över dem genom teokrati. vers 6-22
Israel skulle vara bärare av Guds uppenbarelse och det folk som Messias skulle
komma till. 5 Mos. 7:6-8; Joh. 1:1-14; Rom. 3:1-2
Jesus Kristus är Messias för alla människor på jorden. Israel har ingen exklusiv
Messias; Jesus kom till denna värld för att frälsa alla människor! Joh. 3:1-18
Bara för att Gud smörjer någon betyder det inte att han behöver vara i Guds vilja.
Gud smorde Saul, men stolthet, girighet och avund gjorde att Gud tog bort denna
smörjelse. 1 Sam. 9:1-3; 10:1, 9-11; 28:15-19
David blev Israels andre konung. David älskade Herren och vandrade efter hans
stadgar som ung men blev förstörd så småningom. 2 Sam. 11:1-27; 12:1-14
Salomo var den tredje och sista konungen som tilläts styra över Israels stammar.
1 Kon. 11:1-13

DET SPLITTRADE KONUNGADÖMET ISRAEL
När Israels folk gjorde uppror emot Gud, lämnade de hans fullkomliga vilja och
trädde in under hans tillåtande vilja, som är full av förödelse, förstörelse och
lidande. 1 Kon. 11:26-40; 12:1-20

DEN NORRA DELEN AV DET FÖRLOVADE LANDET FÖRLORAS
Det norra riket varade bara i ca 250 år innan det intogs av assyrierna 721 e. Kr.,
och många israeliter togs fångna. Det norra riket återuppstod aldrig mer.
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Den tidsperiod från när Josua inträdde i det förlovade landet tills förstöringen av
det norra riket varade omkring 650 år. De lyckades aldrig få rätsida på det trots
att Gud gav dem 250 år på sig. 2 Kon. 17:1-23

FÖRLUSTEN AV DET SÖDRA RIKET
Gud gav det södra konungadömet ytterligare 134 år för att de skulle omvända sig
efter nordrikets fall. Men synden bemästrade även Juda och Benjamins stammar,
och de fick lära sig den hårda vägen att Gud inte är sentimental; det förlovade
landet kunde endast bevaras om folket vandrade med honom. Det var för sent
när Gud lät domen falla. 2 Krön. 36:8-20

ISRAEL FÖRLORADE DET FÖRLOVADE LANDET
Kvarlevan av de 12 stammarna har aldrig accepterat det faktum att de förstörde
det för sig och att Gud inte mer skulle upprätta landet åt dem. Så därefter, i 2 535
år har de drömt om det landet och försökt ta det med våld men har aldrig lyckats
hålla sig kvar i det.
Det fanns talmud/kabbalistiska judar under de dagar som Jesus
vandrade i det förlovade landet som trodde att Han var den väntade
Messias och hade kommit för att upprätta ett jordiskt rike åt Israel. De
försökte ta honom med våld och göra honom till konung men han gjorde
dem inte till viljes. Jesus sade upprepade gånger att hans rike inte var av
denna världen. Joh. 6:14-15; 18:33-37
Det finns inget ställe i de fyra evangelierna där vi läser att Jesus talar om att
upprätta det förlovade landet för det judiska folket, istället fokuserar Han helt på
att vi skall ångra våra synder, bli födda på nytt och förbereda oss för livet efter
döden när vi går in i evigheten. Matt. 28:18-20

VAD KAN VI LÄRA AV DETTA?
Gud är inte sentimental. Hans son Jesus Kristus har klart och tydligt sagt att vem
som helst som än avviker från att vandra i helighet och lydnad får då känna av
att smörjelsen från Gud tas bort; den aktuella församlingsmedlemmen
kommer att bli åsidosatt. Upp. 2:1-7
Det finns bara ett sätt att leva som en kristen som älskar Gud, och det är genom
att vandra i daglig omvändelse med ett heligt liv. Upp. 3:14-22
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?

