Appendix 9

NATIONEN ISRAEL
– DEN SOLKLÄDDA KVINNAN
Messias land och Guds utvalda folk
Israel är en mycket märklig nation. Folken runtom som från och till bekämpade Israel,
amoreerna, moabiterna, filisteerna, midjaniterna etcetra har för länge sedan försvunnit,
men Israel är trots förskingring utöver hela världen fortfarande ett homogent folk. Under
deras 4000-åriga historia har de under de sista 2000 åren varit utan eget land, som de
dock mot alla odds fick tillbaka 1948. Sedan dess har de på ett mirakulöst sätt gått
segrande igenom flera flerfrontskrig mot numerärt överlägsna fientliga grannar, som
skulle kasta dem i havet. Vad är Israels hemlighet? Hur har de kunnat överleva? Endast
Bibeln kan ge svar på detta.

ISRAEL

ÄR

GUDS

SPECIELLT UTVALDA FOLK FÖR

GUDS

SYFTEN:

• Bevara den monoteistiska religionen.
• Bli mottagarnation för världens Frälsare – Kristus.
• Bli till välsignelse för alla folk.
Ursprungsreligionen var monoteism
Vid tiden för Abrahams kallelse, omkring 2000 f Kr, att gå ut ur sitt land och sin släkt till
ett land som Herren skulle visa honom, var världen full av allt slags avgudadyrkan.
Monoteismen – tron på en Gud höll på att dö ut.
Efter Noafloden, omkring 2500 f Kr, var de stammar som bildades av Noas söner till
en början monoteister. Det var en naturlig följd av Noas och hans söners vittnesbörd om
den sanne Guden, Jahvé Elohim. Forskare inom arkeologin har funnit flera bevis på
detta, bland annat har Dr Stephen Langdon, Oxforduniversitet, funnit att de tidigaste
babyloniska inskriptionerna framhäver tron på en Gud, men att det därefter blev en
ganska snabb nedgång till religioner med dyrkan av många gudar, bilddyrkan och även
människodyrkan.
Hur uppstod avgudadyrkan?
Som ett led i den allmänna utvecklingsläran har våra dagars så kallade vetenskapliga
religionsforskning den teorin, att tron på Gud har gradvis utvecklats från en polyteistisk
månggudsdyrkan fram till dyrkan av en Gud, från dyrkan av stenar, träd och stoder –
animismen till den mera högstående monoteisemen.
Bibeln lär att det är precis tvärtom. De först skapade människorna hade ett intimt
umgänge med Gud, Jahvé Elohim, och även under den första tiden efter fallet var
monoteismen förhärskande. Men med avfallet förlorade de det direkta umgänget med
Gud och efterhand som nya generationer kom till och människorna spriddes över jorden,
förlorade de tron på en allsmäktig Gud. De famlade i mörker och för att lösa livets
mysterium började de att tillbedja krafter i naturen som ansågs vara livets källor. I de
babyloniska religionerna spelade särskilt de sexuella krafterna som livets upphov en
stor roll i de kulter som uppstod. I den tidigaste babyloniska skriften, kilskriften eller
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"kuneiform", som hade ca 500 tecken och bortåt 30-tusen kombinationer, har man funnit
att en stor del av ”liturgin” bestod av beskrivningar av sexuella föreningar av gudar och
gudinnor, genom vilka man trodde att allting hade skapats.
Solen, månen, stjärnorna och elden var de starka krafter i naturen, vilket livet var
beroende utav, och som snart blev gudomliga och föremål för dyrkan. I Babylonien
kallades solguden för Shamash, i Egypten för Ra. Månguden kallades för Sin. Hans fru
kallades för Ningel eller Nina och gav namn till Nineve. Hon tillbads i alla städer som
moder-guden och i Ur, Abrahams hemstad, även som mångudinnan. Ett av hennes många
namn var Ishtar. Genom henne upphöjdes de sexuella passionerna till att vara gudomliga,
och hennes tillbedjan fordrade sexuella riter och ”helig” prostitution. Men ännu djupare
skulle människan falla i sin vantro – hon blev en dyrkare av allehanda djur och på ett
ganska tidigt stadium infördes även människodyrkan.
I Babel blev dess grundare Nimrod den första människoguden under namnet Marduk,
som hade sitt tempel med en jättestaty av rent guld på toppen av babelstornet. I Nineve
blev stamfadern till assyrierna, Asshur, deras förnämste gud, och i Egypten blev faronerna
gudomliga. För att göra dessa människogudar mera verkliga gjorde man konstnärligt
utsmyckade statyer av dem, vilket medförde att man till slut inte enbart tillbad guden
som den representerade utan även själva statyn av sten. Så långt kunde människan falla
i en avgrund av månggudadyrkan, som med sina riter praktiserade de mest avskyvärda
saker och där offer av små barn för att blidka gudarna blev mycket vanligt förekommande.
Även i vår moderna tid finns det fortfarande avgudadyrkan i form av djurdyrkan. Så
har man till exempel vid en del tempel i Japan statyer av rävar, där särskilt rävens
könsorgan tillbedes som en potensgivande kraft. Japan är även det land där
människodyrkan har varit förhärskande allra längst av alla länder i form av kejsardyrkan.
Även i moderna framgångsrika industristater kan det andliga mörkret vara mycket stort.
Hur kunde Abraham bevara tron på Gud?
Det var i en sådan atmosfär av avgudadyrkan som Abraham växte upp. Även Abrahams
far, Tera, och bror, Nahor, var avgudadyrkare. Jos 24:2. Hela landet var fullt av avgudadyrkare och dyrbara tempel uppfördes för deras dyrkan. I Ur, Abrahams hemstad, var man
särskilt hängiven åt måndyrkan, Sin och Ishtar. Legenden säger att Abraham blev förföljd för att han vägrade att tillbedja avgudar.
Varifrån fick Abraham sin gudstro? Traditionen säger att Noas son, Sem, levde i
Babylon när Abaraham var en pojke och att han var identisk med Melkisedek. Han drog
till Kanaans land före Abraham och grundade staden Shalem vid Gihons källa, det
nuvarande Jerusalem. Det är möjligt att Sem utövade ett starkt inflytande på den unge
Abram (1 Mos 17:5), men det är också möjligt att Abram fick sin starka gudstro genom
direkta uppenbarelser från Gud. Trots det allmänna förfallet till avgudadyrkan fanns det
fortfarande starka vittnesbörd kvar om den sanne Guden, Jahvé Elohim, med direkt
anknytning ända tillbaka till Adam. Levnadstiden för flera av de bibliska gestalterna
överlappar varandra från Adam ända fram till Abraham.
Noa var 500 år då floden kom och levde 350 år efter floden. Om Noas son Sem blev
lika gammal som sin far levde han 500 år efter floden. Eftersom Abraham föddes ca 2000
f Kr, ungefär då Noa dog, så levde Sem ca 150 år efter Abrahams födelse och var ca 900
år gammal när de möttes i Salem.
Den hebreiska traditionen håller före att Sems levnadsålder överträffade Metusela
och att han blev jordens äldsta människa. Traditionen säger också att han var identisk
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med Melkisedek och att han fick befallning att bygga Salem i Kanaans land som ett
”Guds högkvarter” på jorden och att han där blev Guds överstepräst för hela jorden.

JUDENDOMEN –

SKRIFTENS RELIGION

Traditionen säger också att bibelhistorien var väl bevarad. Enok, den sjunde från Adam,
säges vara den som uppfann skrivtecknen och lämnade efter sig flera böcker. En av de
forntida babyloniska kungarna skrev att ”han älskade att läsa det som var skrivet om
tiden före floden”. Även Assur-banipal, grundaren av Nineves stora bibliotek, refererade till skrivelser från tiden före floden. Säkert hade både Sem och senare även Abraham
dessa skriftliga dokument med sig till Kanaan.

ISRAEL BEVARADE MONOTEISMEN
Guds kallelse till Abraham att gå ut från avgudalandet för att genom honom skapa en ny
nation, var för att rädda gudsuppenbarelsen åt kommande släkten och fostra åt sig ett
folk som skulle bevara den sanna gudstron. Gud lyckades med Abraham, Isak och Jakob.
Gud lyckades med Josef, Mose och Joshua. Gud lyckades med Gideon och Debora, med
Samuel och David, med Hiskia, Josafat och Josia, med profeterna Elias och Elisa, Jesaja,
Jeremia, Hezekiel och Daniel för att nämna några. Alla dessa och många, många fler är
troshjältar i en av synd och avgudadyrkan förmörkad värld. Genom dessa stora ledare
bevarades Israel som ett folk och genom dess profeter bevarades den sanna gudstron.
Jesus lyckades med sina utvalda apostlar utom en, som blev en förrädare. Men Jesus
valde därefter Saulus från Tarsus vid Damaskusvägen, som blev en av de största förkunnare
av evangeliet som levat. Genom dessa och dess många efterföljare har den sanna gudstron
inte bara levat vidare utan blivit den mest utbredda sanningen i världen.

MESSIAS – VÄRLDENS FRÄLSARE
Trots många avfall och nedgångsperioder för Jahvé-tron i Israel lyckades dock Herren
att upprätta en nation som var förberedd att ta emot världens Frälsare, Israels Messias,
Jesus Kristus. När han kom, var det många som väntade på honom. Johannes döparen
uppträdde med budskapet om Messias snara ankomst och det blev en allmän väckelse i
Israel med syndabekännelser, bättring och dop som en förberedelse till Messias framträdande. Men folkets ledare var förblindade av avund och högmod, de trodde inte på
profeten Johannes och hans budskap, de trodde inte heller på Jesu eget vittnesbörd. De
korsfäste sin Messias, Livets Furste. De uppviglade folket till att ropa: ”Korsfäst, korsfäst” och folket ropade även: ”Låt hans blod komma över oss och våra barn”. Deras
straff blev fruktansvärt, ett liv i förskingringen i nära 2000 år under hemska lidanden
och var på väg att bli helt utrotade i Hitlers gaskammare när Herren förbarmade sig över
dem och gav dem deras land tillbaka.

EN VÄLSIGNELSE TILL ALLA FOLK
Men det är först och främst genom Abrahams säd, Kristus, som Israel har blivit till
välsignelse för alla folk. Genom evangelii förkunnelse om syndernas förlåtelse och
evigt liv i Kristus har alla jordens folk fått ta del av Abrahams välsignelse.
Israel har dock, trots alla nederlag både som en nation och sedan som ett folk i
förskingringen varit till välsignelse för alla folk genom att de har bevarat Guds ord och
tron på en Gud, Jahvé Elohim, i världen.
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