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DEL 2A: ATT BYGGA RELATIONER

FAMILJEN
Familjen är den grundläggande byggnadsstenen och nationer är bara så starka
som familjerna som bor i dem. Om ett lands lagar är goda, visar det sig i varje
familj. Om ett lands lagar är onda, orsakar det förödelse i familjerna. Onda lagar
är som cancer i en nation. Ordspr. 25:5; 29:2
Lagarna i romarriket var onda. När folk accepterade Kristus och blev födda på
nytt införde Paulus gudomliga lagar för varje kristen familj. Ef. 5:18-33
De kristna kunde inte ändra Roms lagar under det första århundradet men
de antog Guds lagar och skapade en ministat inom staten. Lagarna i USA
(och Skandinavien) blir värre och värre och kristna måste leva efter Guds
lagar och bilda en nation inuti nationen.

FAMILJENS BYGGSTENAR
Familjen börjar med en man och en kvinna. En människas ras eller nationalitet
spelar ingen roll, sonen blir ändå en avbild av sin far och dottern en avbild av sin
mor. De enda undantagen är när ett barn växer upp på ett barnhem, uppfostras
av en förälder eller av mor- eller farföräldrar eller uppfostras som adoptivbarn.
En man ser på sin fru på samma sätt som hans far såg på hans mor. Samma
gäller för kvinnan som ser på sin make som modern såg fadern.
Detta gäller även barn födda i ett äktenskap, föräldrarna behandlar sina barn
som de blev behandlade som barn. Om mannen och frun har olika bakgrund, kan
det bli en svår konflikt om hur man uppfostrar barnen.
Låt oss nu se på en mycket störd familj som blev Israels barns grundläggare:
Tera var far till tre pojkar: Abram, Nahor and Haran. De bodde i staden Ur (som
låg i södra Irak), men då hette landet Kaldéen.
Tera var den tionde generationen från Sem, Noas son, och hade fortfarande
kunskap om den levande guden, men hade blivit en avgudadyrkare. Josua 24:2
Alla tre pojkarna gifte sig när de var i en viss ålder: Abram (senare Abraham)
gifte sig med sin halvsyster Sarai (senare Sara), Nahor med sin kusin Milka.
1 Mos. 20:9-13; 11:29; 29:4-5
Haran dog i Ur men hade en son vid namn Lot och två döttrar, Milka och Iska.
1 Mos. 11:27-29
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När vi studerar texten är det uppenbart att Gud kallade Tera att flytta till landet
Kanaan men det måste ha förekommit en delning av familjen, ty Tera tog bara
med sig sin äldste son Abram och sin sonson Lot. Haran, Iska, Nahor och Milka
stannade kvar. 1 Mos. 11:31-31
Något måste ha hänt med Tera när han kom till Haran ty han avslutade sin resa
till Kanaan och dog i den staden. vers 32

Teras familj var rik när det gällde boskap och tjänare. Abram hade en privatarmé
stridsklar på 318 män, avkomma från sina tjänare. 1 Mos. 14:14; 13:2
När Abram och hans fru lämnade staden Haran bestod stammen av många
människor, kameler, hästar, åsnor och annan boskap. De hade matförråd med
sig och reste ungefär på samma sätt som de amerikanska bosättarna med sina
dragdjur och prärievagnar. Abram behövde inte kämpa med indianer som gick till
attack utan det var i så fall stammarna runt omkring som stoppade karavaner.
Genom att ta med sig Lot, gjorde Abram ett misstag som senare skull ge den
problem. Tillsammans måste karavanen bestått av mer än 2000 människor.
Gud visste att både Abram och Sarai var förorenade med en blandning av
avgudadyrkan och dyrkan av den ende levande guden och att de måste flyttas
från sin dåliga miljö. 1 Mos. 12:1-7
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KARAKTÄRSBRISTER
De stora bristerna i Teras familj var lögner och bedrägerier och vi kan förstå
varför Gud väntade i 25 år innan han var redo att ge Abram och Sarai den
efterlängtade sonen Isak. Lögner, bedrägerier och otro måste tas bort innan Isak
kunde födas. 1 Mos. 12:4; 21:5

TEST NUMMER 1: ATT LJUGA
Gud skapar alltid “situationer” för att ta bort och utrota synder i en människas liv.
Den första situationen för Abram och Sarai var en hungersnöd som tvingade dem
till Egypten och det var exakt dit Gud ville ha dem för att utstå det första testet.
1 Mos. 12:10-16
Gud tillät Abram och Sarai att handla efter sitt syndiga sätt och ingrep senare och
tvingade den egyptiske farao att låta dem gå. vers 17-20
Abram och Sarai klarade inte test nummer ett.

LOT BLIR BORTTAGEN UR DET HELIGA LANDET
Vi skall noga lägga märke till, att efter att Tera svek Gud blev Abram vald att
fortsätta Guds verk. Lot var sonson till Tera och Abrams svärson men han ingick
inte i Israels barn.
Det blev problem med den myckenhet av boskap som Abram och Lot ägde. När
Lot valde att stanna kvar på Jordanslätten, som inte tillhörde det utlovade landet,
förflyttade han sig ut ur Guds plan, och hans avkomma Moab och Ammon blev
bittra fiender till Abrams folk. 1 Mos. 13:1-13

TEST NUMMER TVÅ
Det andra testet hade att göra med integritet. Gud återskapade en situation i
vilken Lot och hans familj togs till fånga och Abram satte iväg för att rädda
honom. Gud välsignade den militära aktionen och när Abram erbjöds ett pris från
den syndige kungen av Sodom, avböjde han och befattade sig inte med gåvorna.
Abram klarade detta test. 1 Mos. 14:12-24

EN ANNAN RELATION TILL ABRAM
Det bör noteras att Sarai och de tusentals människor som kom från Kaldéen och
var Abrams tjänstefolk troligtvis inte hade ett personligt förhållande till Gud. När
Gud startar ett projekt börjar han inte med en hel grupp av människor, utan
handplockar en individ som står honom nära och väljer personer att hjälpa den
som han har kallat.
Abram trodde Gud och han klarade detta test. 1 Mos. 15:1-21; Rom. 4:1-5

SUMMERING
Tera blev kallad av Gud att bli en landsfader, som skulle bevara Guds Ord, och i
med tiden förse hela världen med en Messias. Tera var inte intresserad av eviga
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värden, utan bytte sin eviga position som Israels fader mot ett liv i staden Haran.
Nahor vägrade lämna staden Ur när Gud kallade Tera, och fick inte längre del av
härligheten i tjänst hos Gud. Någon tid senare lämnade Nahor staden Ur med sin
familj och flyttade till området Haran. Han gick miste om Guds kallelse.
Men Gud skulle använda hans son Betuel till att bli far till Rebecka, som skulle bli
Isaks fru. 1 Mos. 24:47
Betuel hade två barn, Laban och Rebecka, som skulle bli hans egen son Jakobs
fru. 1 Mos. 28:1-2
Lot var mer intresserad av rikedom, ett gott och lättsamt liv, än att vara en del av
Guds eviga plan vilket resulterade i att han blev en del av motståndet mot Gud,
och en Satans tjänare.
Abraham fångade visionen och levde för eviga värden. Hebr. 11:8-10
Är du en Tera, en Nahor eller en Lot?
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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