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ATT KOMMA IN I DET FÖRLOVADE LANDET

Efter 38 år i vildmarken hade de sista vuxna hebréer ifrån Egypten dött, och
Gud började förbereda den nya generationen att tåga in i det nya landet.
5 Mos. 2:13-16
Gud gav dem särskilda föreskrifter om vad de fick göra och inte fick göra.
Denna generation hade lärt en svår läxa, om de inte lydde Gud skulle de dö!
De tog inga chanser, de lydde. Versar 17-29
Det fanns en kung som var lik Farao, hans hjärta var förhärdat och Gud
dömde hela landet att förgås. Versar 30-37

GUD ÄR BÅDE KÄRLEKSFULL OCH DÖMANDE

När folk läser om Guds domar i Bibeln, uppstår genast en fråga:
“Om Gud är kärlekens Gud, hur kan han påbjuda att hela länder skall
förgöras, inklusive kvinnor och barn?”
Svaret på denna fråga är inte roligt att höra, men sanning är sanning. Gud är en
helig Gud, han kan inte tolerera synd, och förr eller senare faller domen på
människor som syndar! Gud är inte sentimental, läs dessa bibelversar:
Stammarna som bodde i Kaanan levde orättfärdigt och Gud sade till Abraham
att i rätt tid skulle domen över dem falla. 1 Mos. 15:12-18
Folket i Sodom och Gomorras synd blev så stor att Gud bara hade ett val: att
efter domen döda dem alla och förflytta dem till helvetet! 1 Mos. 18:20-22,
19:23-25
Omkring 1000 år efter att Gud hade fört Israel in i löfteslandet var deras synd
så stor att dödsdomen föll igen (Hes. 9:1-11). De änglar som utförde detta
uppdrag hade fått order att inte ha någon misskund med människorna de
dödade! Vid slutet av Vedermödan kommer Jesus att låta alla ofrälsta gå
under och ned i helvetet. Det kommer inte att bli någon nåd och förskoning!
Upp. 19:11-21
Den yttersta domen från Gud kommer i slutet på tusenårsriket. Upp. 20:7-9.
Den värsta domen har vi ännu framför oss, när alla ofrälsta uppväcks från de
döda, dömda vid den Stora Vita Tronen och sedan blir de sända att plågas i
evigheternas evigheter i den Brinnande Sjön! Upp. 20:10-13

ATT INTE LYDA GUD OCH TA KONSEKVENSERNA

Moses bönföll hos Gud att denne skulle få komma in i det förlovade landet
men Gud sade nej, och att Moses inte skulle ta upp det igen. Guds beslut
stod fast och det blev ingen vidare diskussion. 5 Mos. 3:21-29
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Gud strök under för israeliterna att de skulle känna till och lyda de budord de
hade fått för att kunna behålla löfteslandet. 5 Mos. 4:1-22
Glöm inte budorden. Vers 23
Gud är en svartsjuk Gud. Vers 24
Gud visste i förväg att Israels barn i framtiden skulle bli korrupta, men Gud
varnade dem ändå och lät dem få veta om de stora straffdomar han hade
berett för dem. Versar 25-28

VARFÖR EXISTERAR DU?

När Israels barn var redo att gå in i löfteslandet hade de flesta av dem ingen
aning varför Gud gav dem landet eller vad syftet var med deras liv. Istället
blev allt de kunde tänka på att få sin del av landet, bilda familjer, få ett
behagligt liv och njuta detta jordeliv. Fast de inte kunde förstå det,
uppenbarade Gud för deras ättlingar att de skulle få mottaga Guds Son (vilket
hände ca 2000 år senare) och att han skulle gå mitt ibland dem medan han
gjorde sig redo för att bli ett offerlamm för allas människors synder!
Versar 29-40
Gjorde det någon skillnad i deras liv? Knappast!
Har du någon aning varför du existerar och har blivit frälst?
Detta är något vi borde be över. Kol. 1:9-14

Bryr du dig verkligen om detta, eller är du som Israels barn; är du
gudsmedveten eller fokuserar du på jordiska ting?
Har du öron till att höra med?

