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DEL 2: VARJE MÄNNISKAS LIV ÄR FÖRUTBESTÄMT
De kommentarer som Gud gjorde om Esau och finns bevarade i 1 Moseboken
kapitel 25 är svåra för de flesta kristna att förstå. Jag har aldrig hört en predikan
över denna text och har tills nu inte använt dessa bibelord.
Rebecka var gravid med tvillingar och det känns onaturligt att de kämpade mot
varandra redan i moderlivet; det måste varit skrämmande för henne att uppleva.
1 Mos. 25:20-22
Vi kan anta att det fanns två andliga krafter i pojkarna som exploderade medan
de formades. Den Helige Ande skyddade Jakob medan demoner tog kontroll
över Esau. vers 23
Sedan får vi en beskrivning av födseln, hur barnen såg ut och vad som hände.
vers 24-27

VARFÖR FICK ISAK OCH REBECKA TVILLINGAR AV GUD?
Att få tvillingar var en katastrof eftersom föräldrarna inte älskade båda barnen
lika mycket; Isak älskade Esau medan Rebecka älskade Jakob. vers 28
Man ser av de hebreiska namnen att Esau betyder ”hårig” medan Jakob betyder
”undanträngare” eller ”svindlare.”
Vi kan säga att detta går tillbaka på Lucifers rättegång där han gavs rätten
att utmana varje människa på denna planet. För att utmana Adam och Eva
måste Gud förse Lucifer med ett lämpligt objekt för detta, i form av
Kunskapens Träd. För Isaks familj blev Esau ett sådant objekt.

EN ICKE FUNGERANDE FAMILJ
När pojkarna hade vuxit upp och blivit män, kom en prövning för dem båda som
visade att Jakob levde upp till sitt namn och att Esau inte brydde sig om sin
förstfödslorätt. Denna prövning skilde förevigt Esau och Jakob åt, för Esau kunde
ha blivit ättling till Israels folk.
Esau planerade inget, utan levde från dag till dag. vers 29-30
Esau var precis som Kung Saul, som gav bort sin plats i historien genom sitt
uppror. 1 Sam. 15:19-23
Esau struntade i Guds plan för honom och hans ättlingar. 1 Mos. 25:31-34
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MER PRÖVNING
Samma lögnens och fruktans andar togs över av Isak. Han hade inte nog tro
även om Gud uppenbarade sig och gav honom ett personligt budskap. 1 Mos.
26:1-4
Märk väl att Gud tänkte välsigna Isak på grund av att hans tro var densamma
som faderns. vers 5
Isak bestod inte prövningen när den kom. vers 6-10
Gud välsignade Isak därför att han var Abrahams son. Han tog till vara
sin fars tro och utvecklade inte någon egen. Gud tillät Isak att uppnå
välstånd, men han var en lättviktare I den andliga världen. vers 11-17

ESAUS UPPROR BLEV VÄRRE
Gud hade instruerat Abraham att inte välja ut någon fru åt Isak bland de stammar
som omgav dem men Esau gjorde som han ville och brydde sig inte, utan
fortsatte med sitt uppror. vers 34
Detta grämde Isak, som då var mer än åttio år gammal, och Rebecka, eftersom
de fortfarande ansåg att Esau var den förstfödde och skulle bli fader för en
kommande generation. vers 35
Det var några år senare som Esau slutligen förstod att hans föräldrar inte
godkände hans kananitiska fruar. I ett försök att göra något ”andligt” gick han till
sin farbror Ismael, som hade övergivits av Gud och gift sig med Mahalat, hans
farbrors dotter. 1 Mos. 28:8-9

JAKOB STJÄL FÖRSTFÖDSLORÄTTEN
Vi skall nu titta på händelsen där Jakob stal förstfödslorätten från Esau. I
verkligheten hade han den redan men hans far hade bestämt sig för att ge den
till Esau. 1 Mos. 27:1-4
Isak hade förlorat synen antagligen på grund av grå starr och Rebecka såg
chansen att lura sin make så att Jakob skulle få förstfödslorätten. Låt oss titta på
denna familjs andliga sammanbrott:
A. Rebecka gjorde uppror mot sin make och bedrog honom. vers 5-10
B. Hon förledde Jakob att bli en tjuv och lögnare. vers 11-12
C. Hon ådrog sig en förbannelse utan att tveka. vers 13
D. Jakob syndade villigt och skaffade sig ett villebråd. vers 14
E. Rebecka stal kläder från Esau. vers 15-17
F. Jakob ljög medvetet för sin far utan att tveka eller känna skuld. Han var
inte ens rädd för att använda Guds namn och säga till fadern att Gud
hjälpte honom att skaffa fram djuret oanat snabbt. vers 18-20
G. Jakob spelade sin bedrägliga roll från början till slut. vers 21-30
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ESAU FÖRSTOD ATT HAN FÖRLORAT FÖRSTFÖDSLORÄTTEN
Jakob hade knappt fullföljt sin stöld och lämnat tältet när Esau kom med sin
rådjursstek. Man kan notera att när Isak i sin blindhet förstod att han blivit lurad
av Jakob, så kunde han inte ta tillbaka sin välsignelse och flytta den till Esau. När
ord uttalats i andevärlden kan de inte tas tillbaka. vers 31-40

VAR FINNS GUD I ALL DENNA UPPSTÅNDELSE?
Som jag redan har förklarat är Gud allvetande, och innan han gör en ny skapelse
planerar han allting och kan se hur allt skall utspela sig.
1. Gud kände redan till de beslut Esau skulle ta i livet. Gud gav Esau en fri
vilja att tjäna eller förkasta Gud. Esau var välunderrättad i sin familjs
historia och visste att han låg i blodlinjen för det framtida Israel och
Messias. Men han var mest intresserad i sina egna saker; han drevs av
känslor och i sin själviskhet gjorde han valet att förneka sin förstfödslorätt.
Eftersom Gud visste detta tyckte han inte om Esau, men gav honom frihet
att födas och förstöra sitt liv. Rom. 9:10-13
2. Jakob var en lögnare, en bedragare och en tjuv, som inte hade förstått
Guds helighet, inte heller förstod hans föräldrar det då de inte kunde lära
honom något som de inte själva visste. Men Jakob var ivrig att bli en länk i
Abrahams blodlinje och begärde det av hela sitt hjärta. Gud såg att Esau
inte hade detta begär. Rom. 9:14-16
Gud visade Jakob nåd, och med tiden omvände han sig. 1 Mos. 32:6-12; 24-30;
Rom. 3:23; 1 Joh. 1:4-10
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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VEVIGHETTT

INGEN BÖRJAN

God created a master plan.
Gud skapade änglarna
Gud skapade universum.
Gud tillät Lucifers uppror som innebar ett krig i universum.

Adam blev skapad och placerad i Edens Lustgård där han hans fall orsakades av djävulen.
Gud tillät Lucifer att utforma falska religioner och leda miljarder i fördärvet.

†

Jesus kom och dog på korset.
Gud tillåter Lucifer att att föra krig mot församlingen, Kristi kropp .
Gud tänker tillåta Antikrists regim.
The second return of Christ.
Gud kommer att restaurera jorden och införa ett tusenårigt rike.
Gud låter Satan få ett sista försök att bedra människorna.
Domen vid den Stora Vita Tronen.
Alla ofrälsta kastas I den Brinnande Sjön.
Skapelsen upplöses.
Gud gör en ny skapelse.

EVIGHETEN
UTAN SLUT

GUD ÄR INTE BEGRÄNSAD AV TID

Gu höll rättegång mot Lucifer.

