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TILLBAKABLICKEN ÄR LIKA MED NOLL  
När man ser tillbaka  på en händelse som inträffade för ca 4 000 år sedan, är det 
tydligt att Gud hade planerat varje händelse för Israels barn. Men vi måste 
komma ihåg att när uttåget ur Egypten var på gång, var människorna precis som 
vi är idag, och levde i det närvarande, utan förmåga att se in i framtiden. Israels 
barn misslyckades med att se tillbaka och se Guds hand i sitt liv och de flesta 
människor idag är skyldiga till precis samma sak. Domarb. 8:33-34;  
Psalm 77:11-20 
 
KONSEKVENSERNA AV ATT FÖRKASTA GUD 
Det är ytterst viktigt att den på Jesus troende förstår att Gud är kärleksfull och 
älskar sitt barn, men om vi förkastar honom och fortsätter att förneka hans kärlek, 
bör vi börja fundera. Hebr. 3:7-19 
 
DEN SLUTLIGA TESTEN AV DE VUXNA I EGYPTEN  
Gud ville låta alla de som han fört ut ur Egypten få komma till det utlovade landet, 
men de skulle få gå igenom en tid av prövning. 4 Mos. 13:1-3, 16-25 
� När ledarna för de tolv stammarna kom tillbaka, hade de med sig dåliga 

nyheter. 4 Mos. 13:26-33 
� Bara en enda man, Kaleb trodde på Gud. vers 30 
� När folket hade hört de dåliga nyheterna, blåste all deras tro på Gud bort och 

de blev argsinta och föraktfulla mot Gud och Moses.  4 Mos. 14:1-4  
� Inte ens Moses kunde stilla dem i deras otro och vrede. versar 5-9  
� De hade fått nog av Gud. Och stod efter att döda Moses. vers 10 
� Gud hade fått nog av dem och tänkte döda dem alla. versar 11-12 
� Moses sökte nåd för folket. versar 13-19 
� Gud förlät dem, men de fick inte komma in i landet Kaanan. De som var 20 år 

och uppåt blev dömda till att dö och att vandra i ödemarken i 40 år för att de 
inte hade någon tro. versar 20-37 

� Bara Josua och Kaleb sparades från denna dom och fick komma in i 
löfteslandet! vers 38 

� När folket fick sin dom började de sörja! Men det var för sent; deras chans att  
komma in i löfteslandet var borta för alltid! De försökte med att ångra sig, men  
men Gud tog inte till sig det. versar 39-41 

� Folket försökte på egen hand att ta sig till Löfteslandet och misslyckades 
vilket fick till resultat att många av dem dödades. versar 42-45 

 
Var finns du på din livsväg? Joh. 6:60-71 

 
Har du öron till att höra med? 


