Bibel intro:
- Idag så skall vi börja med en ny serie där vi översiktligt kommer att
gå igenom Domarboken.
Vad har då denna bok som utspelar sig för mer än 3000 år sedan att säga
oss idag.
- Något som kan tyckas förvånande är att inte mycket har hänt på
3000år.
Dom problem som Guds folk möte då är lika aktuella idag.
- Domarboken liksom Sverige idag utspelar sig under en mycket
mörk tid med ett moraliskt sönderfall där människor mer och mer
blir bortvända från Gud.
Guds folk hade blivit befallda att rena landet från dess
avgudatillbedjande invånare så att dom inte skulle utgöra ett inflyttande
på dem.
- Domarboken visar på den dystra verkligheten. Istället för att ha
varit ljus och salt så kommer vi se hur folket inte lytt Guds
befallning utan hur kananeerna i mångt och mycket fått bo kvar i
landet.
Denna bok uppenbarar hur Israels folk sakta avfaller och börjar ätas upp
av den kananeiska kulturen av folken som redan bodde i landet.
- Dom blir vad vi kan kalla ”kanaaniserade”.
Själva Domarboken delas vanligtvis in i tre delar. Kap 1:1-3:6 som vi skall
titta på idag som ger oss roten på problemet med Israels otrohet.
- Den andra delen i Kap 3:7-16:31 visar på den nergående spiralen av
Israels otrohet.
Och den sista delen i kap 17-21 visar på djupet av Israels otrohet.

- Det var inte bara Israel som sakta åts upp av den kananeiska
kulturen utan en ”kanaanisering” pågår just nu i vårt land då
kyrkor, familjer och individer sakta äts upp inifrån av vår kultur.
Hur kommer det sig att så många som upptill 9 av 10 barn som växer
upp i kristna familjer lämnar kyrkorna?
- Varför läggs det i snitt ner en frikyrkoförsamling i veckan i vårt
land?
Hur kommer det sig att så många bekännande Kristna visar lite eller
ingen frukt i sina liv?
- Varför vänder sig upptill 80-90% av dom som man säger blir kristna
vid evangelistiska kampanjer sig bort från den kristna tron?
Mina vänner: Svaret på detta är att vi ser en ”kanaanisering” av våra
kyrkor där man väljer att anpassa dem efter den rådande kulturen.
- Hur kan vi stå emot denna ”kanaanisering” av våra församlingar,
familjer och även våra egna liv?
Låt oss gå till Domarboken och lära oss från Israels misstag?
[Textläsning, bön]
Introduktion:
- Namnet Domarboken kommer från titeln på dom 12 ledarna som
nämns i boken som utspelar sig i tiden mellan Josua och Samuel.
Temat i boken visar på Israels nedgående spiral in i kaos och avfall i
vilken den pekar på behovet av en gudfruktig kung och ultimat Israels
behov av att underkasta sig Gud själv som deras kung.
En nyckelvers för att förstå boken är Dom 21:25:

”På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han
själv ansåg vara rätt.”
- Är inte detta en vers som också karaktäriserar vårt postmoderna
samhälle idag. Var och en gör vad som känns rätt för dem.
Hur ofta hör vi inte, ”Om något känns rätt för dig så är det rätt”
- ”Om det bara känns bra så är det helt ok.”
Vad har då Guds ord att säga oss om detta?
- Låt oss först titta på roten till ”kanaaniseringen” i kap 1.
Gud hade befallt folket i 5 Mos 7:1-6
1

När HERREN, din Gud, låter dig komma in i det land dit du nu går
för att ta det i besittning, och när han driver bort många hednafolk
för dig, hetiterna, girgaseerna, amoreerna, kananeerna, perisseerna,
hiveerna och jebusiterna, sju folk som är större och mäktigare än du,
2
och när HERREN, din Gud, ger dem till dig och du slår dem, då skall
du ge dem till spillo. Du skall inte sluta förbund med dem eller visa
dem nåd. 3Du skall inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar skall
du inte ge åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. 4Ty
de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra
gudar, och HERRENS vrede skall då upptändas mot er och han skall
snabbt förgöra dig. 5Men så här skall ni göra med dem: Ni skall
bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ned deras
aseror och bränna upp deras avgudabilder i eld.
- I v.2 när Folkbibeln skriver ge till spillo så används det hebreiska
orden  ַה ֲח ֵ ֤רם ַתּ ֲח ִריםsom betyder att avskilja något till att förstöras.
Befallningen som Israels folk fick var att totalt utplåna dom folk som
bodde i detta land.
- För oss så kan detta tyckas vara mycket svårt att förstå. Varför
kunde Gud kräva något sådant?

I Hes 18:23 så står det: ”Skulle jag finna någon glädje i den
ogudaktiges död? säger Herren, HERREN. Nej, jag vill att han vänder
om från sin väg och får leva.”
- Vad var då problemet med kananeerna? Jo, dom var ett mycket ont
folk som vägrade att omvända sig.
T.ex. så offrade dom sina egna barn till avgudar.
- När Gud uppenbarade sig för Abraham i 1 Mos 15 och lovade att
hans avkopplingar skulle få återvända från Egypten så sa Gud:
1 Mos 15:16 I fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte
amoreerna fyllt sina synders mått.
- Både amoréerna och kananeerna fungerar som representanter på
alla de folk som bodde i Israels land.
Här i 1 Mos 15:16 så ser vi att befallningen till Israel att förgöra folken
som bodde i Israel var för att verkställa Guds straff över dem när deras
synder mått hade blivit uppfyllt.
- 5 Mos 9:4 …Ty det är ogudaktigheten hos dessa folk som gör att
HERREN driver bort dem för dig.
Det fanns möjlighet för folken att omvända sig. I Josua bok så läser vi om
skökan Rahab som valde att underkasta sig Israel och deras Gud och där
med blev hon och hennes familj del av Israels folk..
- Låt oss då se om Israel verkställde befallning som dom fått i 5 Mos
7?
Efter att ha berättat om Josuas död så ser vi hur Domarboken får en bra
början där man frågade Herren vem som först skulle dra upp mot
kananeerna. Denna lydnad skulle dock bli kortvarig.
- Gud svarade att detta skulle tillfalla Juda. Redan i 1 Mos 49 så hade
Jakob profeterat hur Juda skulle ha en ledande ställning i landet.

Det var från Juda som landets kungar skulle komma och ultimat Messias
själv den verkliga kungen skulle träda fram.
- Vi får här följa hur man erövrar och intar dom södra delarna av
landet, Hebron och delvis Jerusalem.
Men sen så ser vi i v.16 hur man bosatte sig bland folket.
- Detta var i direkt olydnad mot lagen i 5 Mos 7 där man skulle
avskilja kananeerna åt att förstöras.
I v.17 så ser vi däremot hur man verkställde orden i 5 Mos 7 mot staden
Sefat som kom att få namnet Horma som kommer från ordet  ָח ְר ָ ֽמהsom
knyter an till lagen att kananeerna skulle överlämnas till att förstöras.
- Vidare så står det i v.21 hur Benjaminiterna inte fördrev jebusiterna
från Jerusalem.
När det gäller dom nordliga stammarna så ser vi ett totalt misslyckande i
v.27-36 där man tillät folken att bo ibland dem och där till och med Dans
stam kom att trängas undan för att dom inte tagit itu med fienden.
- Tim Keller har sagt: ”Israeliterna bor nu sida vid sida med dom
avgudadyrkande kananeerna.
Likt begravda minor ligger deras avgudar sovande i Dom 1 redo att
explodera i Guds folks andliga liv.”
Tillämpning:
Vi har nu sett roten till ”kanaaniseringen”.
- För oss kristna så är vår fiende denna världen, vår synd och den
onde. Vi är inte kallade att fysiskt döda någon.
Ef 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och
väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i
himlarna.

- Precis som Israel blev kallade till principen av  ָח ְר ָ ֽמהatt utrota
fienden så är likt väl vi det på ett andligt sätt.
I Rom 8:13 så står det att vi genom anden ska döda kroppens gärningar.
- Är du och jag i krig med vår synd eller låter vi den få passivt få bo
ibland oss.
När du har syndat, känner du då en ånger över din synd eller kan du
njuta av den utan att det bekymrar dig.
- Här så har vi skillnaden mellan en frälst och en förlorad människa.
Samtidigt så kommer alla kristna att fortsätta att kämpa med synden till
Jesus kommer tillbaks.
1 Joh 1:8-9 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och
sanningen finns inte i oss. 9Om vi bekänner våra synder, är han trofast
och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all
orättfärdighet.
- Men frågan är hatar du den synd du en gång älskade eller njuter du
av den utan att känna någon ånger?
Ill: Paul Washer mannen i Rumänien
En rot till varför många kyrkor ser ut som dom gör idag är att man
tolererar och till och med ibland uppmanar folk att leva i synd.
- Man medvetet tillåter fienden att få bo mitt ibland dem.
En annan rot till varför vårt land ser ut som det gör är att man inte lever
i ett avståndstagande från denna värld.
- Med detta menar jag inte att vi likt en struts skall köra ner våra
huvuden i sanden och fly verkligheten.

Gud har inte kallat oss till att låsa in oss i något kloster eller att fly från
att aktivt påverka världen.
- En del av den så kallade fundamentalistiska rörelsen i USA har
isolerat sig ifrån att vara med och påverka det samhälle dom lever
i.
Vad jag menar med ett avståndstagande från denna världen är att inte
låta oss influeras av denna världens bortvändhet från Gud.
- Samtidigt så måste vi påverka vårt samhälle genom att tydligt
förkunna evangelium och stå upp för dom bibliska värdena och
aktivt influera vår kultur.
Ett sätt i vilken denna värld har fått ta sitt utryck i våra församlingar är
att församlingen istället för att hålla fast vid Bibeln börjat anpassa sig
efter den här världens metoder.
- Bibeln är inte bara ofelbar utan också tillräcklig för att förklara för
oss hur våra kyrkor och vårt budskap bör vara.
Ett exempel på att man börjat anpassa sig efter världen på detta område
är den så kallade sökarvänliga rörelsen som bygger mycket på att man
gör en marknadsundersökning och frågar vad icke kristna skulle vilja ha
och höra i en kyrka och sen så utformar man sin församling efter detta.
- Problemet med detta är: vad vi vinner någon med det vinner vi
dom till.
Om vi vinner dom med Jesus så vinner vi dom till Jesus. Vinner vi dom
med underhållning så vinner vi dom till underhållning.
- Det är därför statistiskt sätt upp till 80-90% av människorna som
sägs ha blivit frälsta i vissa evangelistiska kampanjer vänder sig bort
från den kristna tron därför att dom har blivit vunna med något
annat än evangelium.

En av dom stora ledarna för den sökarvänliga rörelsen Bill Hybels som
influerat svensk kristenhet mycket kom för några år sedan ut med och sa
att det dom gör inte funkar.
- Istället för att skapa en församling för fåren så hade man blivit ett
tillhåll för getter.
Vi kan inte låta världen diktera hur vi skall driva våra församlingar. Det
enda rättesnöret för hur våra kyrkor skall fungera måste var Bibeln.
- Låt oss ständigt gå tillbaks till Reformatorernas slogan: ”Ecclesia
Semper Reformanda est” Att kyrkan ständigt måste Reformeras
tillbaks till Bibeln.
Detta gäller också våra liv. Strävar jag ständigt för att låta mig
underkastas Bibeln och det den lär.
- Nu så har vi sett roten till ”kanaaniseringen”. Låt oss se på dess
konsekvenser och hur vi kan motverka den.
Detta ser vi i kap 2:1-3:6.
- I första delen i v.1-5 så ser vi Guds reaktion på Israels olydnad
genom att sända Herrens ängel:
1

HERRENS ängel kom från Gilgal upp till Bokim och sade: ”Jag förde
er upp ur Egypten och lät er komma in i det land som jag med ed
hade lovat ge åt era fäder och jag sade: Jag skall aldrig bryta mitt
förbund med er. 2Och ni skall inte sluta förbund med detta lands
inbyggare. Ni skall bryta ner deras altaren. Men ni har inte lyssnat
till min röst. Vad har ni gjort! 3Därför säger jag, att jag inte skall
driva dem bort från er, utan de skall tränga er i sidorna, och deras
gudar skall bli en snara för er.” 4När HERRENS ängel hade sagt detta
till alla Israels barn, brast de ut i gråt. 5De kallade platsen Bokim.
Och där offrade de åt HERREN.
- Herrens ängel uppenbarar att folket inte har lytt Gud utan brutit
mot Guds förbund och slutit förbund med landets invånare.

Dom hade inte utrotat dess avgudadyrkan.
- Följden av detta blir straffet att Gud inte skall driva bort folken och
att deras avgudar skulle komma att bli likt en fälla.
Avgudar är en snara. När vi gör något till en avgud så binder det och
förslavar oss.
- Folkets gensvar blev att de brast ut i gråt och därmed så kom
platsen att kallas Bokim som kommer från roten att gråta.
Gud är ingen Gud som blir glad om vi ger honom lite av vår
uppmärksamhet.
- Han vill ha allt! Hur många gånger har vi inte hört någon välment
säga: ”Ska du inte prova på Jesus. Om du inte vill ha honom så kan
du alltid ändra dig”.
Nej, detta representerar inte Bibelns Gud. Gud kräver allt av oss.
- Det är väldigt vanligt idag att man erbjuder människor en halv
Jesus. Han kan bli ens Frälsare och sen om du vill så kan han bli din
Herre.
- Mina vänner, detta är inte sant! Vi kan inte ta emot en halv Jesus.
Antingen så tar vi emot honom som både Frälsare och Herre eller
så tar vi inte emot honom alls.
Eftersom vi som församlingar inte har tagit tillräckligt itu med världen
och synden så har världen kommit in i våra kyrkor och den är tydligt en
snara för dom kristna.
- I Rom 1 så ser vi konsekvenserna när människor undertrycker
sanningen om Gud att Gud överlämnar dem till sina synder och
sina begär.
Detta är ett utryck för Guds dom och vi ser tydligt konsekvenserna av
detta i vårt samhälle.

- Efter Josuas död så står det i v.10 När också hela det släktet hade
samlats till sina fäder, växte ett annat släkte upp efter dem, ett
som inte kände HERREN eller de gärningar som han hade gjort
för Israel.
När det står om att den nya generationen inte kände Herren eller de
gärningar som han hade gjort så betyder det inte att dom inte kände till
Herren och hur han hade fört sitt folk ut ur fångenskapen i Egypten.
- Vad som menas här är att dom inte kände Herren personligen. Vem
bär ansvaret för detta?
Givetvis så bär varje människa ansvaret för om han eller hon förkastar
Herren, men samtidigt så bär den generation som inte fört vidare
budskapet också ett stort ansvar.
- Detta problem var inte bara ett problem för Israels folk under
domartiden utan är lik väl ett stort problem för dom kristna idag.
Att så många som upp till 9 av 10 av barn från kristna familjer väljer att
lämna kyrkan när dom blir vuxna talar sitt fulla språk.
- I den ”kanaanisering” som pågår i vårt land så måste vi tydligt
skapa en motkultur.
I mångt och mycket så har söndagskolor fått ersätta mannens och
familjens roll att evangelisera och sina barn.
- Detta är obibliskt. Jag säger inte att det är fel att ha söndagskola.
Vad jag menar är att det inte får ersätta faderns och familjens roll.
Det är Fadern och i de fall då fadern inte är kristen så är det moderns roll
att evangelisera och undervisa sina barn.
Ef 6:4 Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem
i Herren.

5 Mos 6:6-7 6Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga
på hjärtat. 7Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du
sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du
stiger upp.
- Detta inkluderar alla livets skeenden att vi aktivt lär våra barn Guds
Ord.
När vi lyssnade på Paul Washer i Norge så ställde han en fråga till alla
män utan att man behövde räcka upp handen och jag ställer samma
fråga till er:
- Hur många av er män har åtminstone 4ggr i veckan familjeandakt
med era familjer?
Om vi inte tar en aktiv roll i våra barn så kommer denna världen att ta
över. Vi kan inte frälsa dem, det är bara Gud i sin suveränitet.
- Men vi kan ge dom Guds Ord.
Hur bär man sig då åt för att ha familjeandakt. Jo tre enkla grejer, läs
Bibeln, eller en barnbibel kort och förklara och försök att engagera dina
barn.
- Sjung en kort sång och be kort. Konstigare en så behöver det inte
vara.
Något annat som Paul Washer betonade var att lära våra barn katekes.
- Det är därför som några av oss tillsammans med Jonas Vestlund
från Arvika har översätt och gjort tillgänglig evangeliekatekesen på
internet. Ni kan hitta den på http://evangeliekatekesen.se/
Du kanske säger mitt barn är för litet för att lära sig eller att förstå.
- Vikten är att vi börjar tidigt. Dom kommer inte att förstå allting
dom memorerar i början men det står att tron kommer av
hörandet och hörandet av Kristi ord (Rom 10:17).

Om vi ger barnen Guds ord så är det Gud som får göra det levande och
verksamt i våra barns liv.
- En annan sak som jag skulle vilja belysa är när du har
familjeandakter och katekes undervisning med dina barn är att gör
det roligt och var entusiastisk.
T.ex. så tycker jag det är fantastiskt att min 1.5åring repetera delar av
svaren till katekesfrågorna med ett leende på läpparna.
- Något annat som är viktigt är att inte ta förgivet att våra barn är
frälsta som man så ofta gör i kyrkorna.
Utan att vi istället fortsätter att ständigt berätta evangelium för dom.
Tiden kommer att visa på om evangelium har blivit en verklighet i deras
liv. Men låt oss inte ta det för givet.
- Må vi ha evangelium i fokus i våra familjeandakter och varje dag be
för våra barns frälsning.
Låt oss nu se vad konsekvensen blev av att Gud lät folken och deras
avgudar bo kvar i landet pga. att Israel var olydig mot Gud:
- Vi ser i v.11-16 en cykel som kommer att repetera sig själv genom
hela Domarboken i vilket Israel går djupare och djupare ner i en
nedgående spiral.
I v.11-13 så ser vi första delen av denna cykel:
V.11-13 11Och Israels barn gjorde det som var ont i HERRENS ögon och
tjänade baalerna. 12De övergav HERREN, sina fäders Gud, som hade fört
dem ut ur Egyptens land, och följde andra gudar, gudarna hos de folk
som bodde omkring dem. Dem tillbad de och väckte därmed HERRENS
vrede. 13Så övergav de HERREN och tjänade Baal och astarterna.
- Vad innebar då den avgudadyrkan som Israelerna blev del av.

Jo, dom började tillbe Baalerna. Alltså dom avgudarna av Baal som
betyder herre och var kananeernas storm och fruktbarhets gud.
- Dom ersatte den den verkliga Herren med små herrar som inte är
verkliga gudar.
Astarte var den kvinnliga fruktbarhets- och modergudinnan.
- Kananeernas religion kretsade kring jordbruksåret och det gällde att
manipulera Baal och Astarte att ha samlag för att dom skulle sända
regn och fruktbarhet över landet.
När Israels folk kom in i löfteslandet så läser vi om hur imponerade dom
var av landets välgång och det överflöd som existerade där.
- Under Bibelns tid så var det vanligt bland dom kringliggande folken
att olika områden hade sina gudar som man trodde styrde
respektive område.
Detta gör att vi kan förstå hur Israelerna när dom såg överflödet som var
i landet blev attraherade av att tillbe dessa folkens gudar.
- För att manipulera Baal och Astarte så ingick det i den kananeiska
religionen tempel prostitution.
En del av deras dyrkan gick ut på att de som gick till tempelen hade
samlag med dessa prostituerade för att locka Baal och Astarte att göra
samma sak och där med ge regn och fruktbarhet.
- Du kanske säger: Sådan här avgudadyrkan har inte vi i vårt
samhälle. Om vi tänker efter så påminner vårt samhälle i mångt
och mycket om detta.
En av dom verkligt stora gudarna i vårt samhälle är materialismen.
- Precis som kananeerna tillbad Baal och Astarte så tillber människor
idag det som kan ge dom rikedom.

Vi kan se hur denna kananeiska religion har smugit sig in i församlingar
förklädd i den så kallade framgångs teologin.
I Ps 106:34-39 så ser vi ett annat utryck av denna religion:
34
De förgjorde inte folken som HERREN hade befallt dem, 35utan
blandade sig med hednafolken och lärde sig deras gärningar. 36De
tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. 37De offrade
sina söner och döttrar åt onda andar. 38De utgöt oskyldigt blod, sina
söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanaans avgudar, och
landet blev vanhelgat genom blodet. 39De orenade sig genom sina
gärningar, de handlade trolöst i allt de gjorde.
- Här så ser vi att de till och med offrade sina barn till avgudar. Du
kanske tänker, men detta är ju absolut inget vi gör idag.
Faktiskt så offras varje år i vårt land 35000-40000 barn. Jag talar här om
abort.
- Om du inte har sett dom videor som MRO (Människorätt För
Ofödda) har på sin hemsida http://www.abortnej.se/ så skulle jag
verkligen rekommendera dig att göra detta.
Här så ser man tydligt att de foster som aborteras har händer, fötter och
ansikten. Alltså det är människor.
- I Sverige så kan man efter en särskild prövning få tillstånd att göra
abort till och med fram till vecka 22.
Dagens nyheter rapporterade 2009 om en studie från Lunds universitet
där ny forskning visar att man lyckas rädda livet på 1 av 4 förtidigt födda
från vecka 22.
- Alltså detta visar på att det i vårt land pågår ett systematiskt
offrande av 35000-40000 barn.
Vilken Gud är det då man offrar till: Jo sig själv.

- Det verkliga problemet som mänskligheten har är att vi i stolthet
själva tar Guds plats.
Detta är vad DA Carson kallar: ”The de-Goding of God”
- Att välja att avsluta sitt barns liv är att se sitt eget liv och sin
bekvämlighet, karriär eller var det vara må som mer viktigt än
någon annans.
Det är att man tillber sig själv. Varken det är abort eller ej så ser vi hur
denna tillbedjan ständigt får ske i vårt samhälle.
Bara som parantes om någon har gjort en abort så kan man få förlåtelse
för det i Jesus Kristus.
- När det står i v.12 och 13 att dom övergav Herren så betyder inte
detta att Israel själva såg sig som om dom övergav honom.
Något som kommer bli tydligt när vi går igenom Domarboken är att
folket kom att lägga till andra gudar vid sidan av Herren.
- Att göra detta betyder att man utifrån Guds perspektiv har
övergivit honom.
För kananeerna så var det inget konstigt att ha många gudar. Det var en
del av deras religion.
- Det stora hotet mot kristendomen är inte ateism utan när Gud får
existera tillsammans med avgudar i våra hjärtan. Det är när vi
bryter mot det första budet och har andra gudar vid sidan av
honom.
Det är detta vi ser i vårt samhälle runtomkring oss. Allt som tar Guds
plats i våra liv det är en avgud.
- För att motverka att vi blir ”kanaaniserade” i våra egna liv så måste
vi lägga åt sidan allt som tar hans plats.

En avgud som verkligen har blivit stor i församlingar är ”framgångs
guden” att vi nästintill är villiga att göra vad som helst för att få se
resultat.
- Resultat och framgång är inte det som ska få styra oss utan att vi är
trofasta till Gud och hans Ord.
Evangelium måste få vara det som är i fokus i våra församlingar annars
så har vi skapat en avgud var det vara må.
- Den första delen som vi ser i cyklern som kommer att repetera sig i
Domarboken är att folket överger Gud och därigenom upptänds
Guds vrede.
I v.17 så står det att de höll sig trolöst till andra gudar. Ordet i
hebreiskan betyder att dom prostituerade sig till andra gudar.
- Avgudadyrkan i Bibeln likställs ofta vid äktenskaps brott.
Konsekvensen av detta som vi kommer att få se genom hela boken blir
att andra delen i denna cykel där Gud likt en svartsjuk man upptänds av
vrede.
I v.14-15 så står det:
Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han gav dem i
händerna på rövare, som plundrade dem. Han sålde dem till deras
fiender runt omkring, och de kunde inte längre stå emot sina fiender.
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Överallt där de drog fram var HERRENS hand emot dem till deras
ofärd, så som HERREN hade sagt och så som HERREN hade svurit.
Och de kom i stor nöd.
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- På grund av att de inte följde Herren så fick dom ta
konsekvenserna.
För oss som kristna så kan vi läsa i Heb 12 hur Gud likt en Far tuktar oss.
När vi går snett så är han där och korrigerar oss genom att sända
svårigheter i vår väg.

- Det som är så förvånansvärt i Domarboken är hur Gud fastän han
inte skulle behöva det är så nådefull mot Israel.
Den tredje delen i den repeterande cykeln som vi kan se i v.18 är att
folket jämrade sig över sina förtryckare och plågare.
Ordet för att jämra sig på hebreiskan förekommer bara 4 gånger. Om en
jude skulle läsa detta så skulle han genast tänka på det ställe där det
används för första gången i 2 Mos kap 2 och även i kap 3.
- I 2 Mos 2:24 så används detta ord om hur judarna klagade över
förtrycket i Egypten där det står att Gud hörde deras klagan och
kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob.
Gud hade inte behövt rädda sitt folk, men ändå så gör hand detta i sin
stora nåd.
- Han kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och gjorde
den fjärde och sista delen i den repeterande cyklern. Han reste upp
en domare som räddade folket.
Problemet var att folket gång efter gång inte lyssnade på sina domare
och så repeteras cyklern igen och igen och igen.
- Tyvärr så blir det bara värre och värre genom hela Domarboken.
Det är som det står i vers 19:
”Men när domaren dog vände de om och gjorde det som var
fördärvligt, ännu mer än deras fäder. De följde andra gudar och
tjänade och tillbad dem. De avstod inte från sina gärningar och sin
hårdnackade hållning.”
Konsekvensen av detta ser vi i v.20-23:
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Därför upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han sade:
”Eftersom detta folk har överträtt det förbund som jag fastställde
för deras fäder och inte har velat lyssna till min röst, 21skall inte
heller jag längre driva bort för dem ett enda av de folk som Josua
lämnade efter sig när han dog. 22Ty med dem skall jag sätta Israel på
prov och se om de vill hålla sig till HERRENS väg och vandra på den,

så som deras fäder gjorde, eller om de inte vill det.” 23Alltså lät
HERREN dessa folk bli kvar. Han fördrev dem inte genast, och han
gav dem inte i Josuas hand.
Så Herren lätt folken bli kvar för att pröva Israel om dom ville vandra på
hans väg.
- Det är mycket intressant i v.20 när Israel beskrivs som detta folk så
används ordet  גּוֹיsom annars inte brukar användas om Israels folk
utan om hedningarna.
Nu så har dom blivit precis som dom folk som dom skulle ha fördrivit
vilket visar sig i kapitel 3.
Här så repeteras att Herren lät folken bli kvar i landet för att sätta Israel
på prov och för att Israels barn som inte hade varit med om krigen i
Kanaan skulle lära sig att föra krig.
- Sorgligt nog så ser vi i kap 3:5-6 hur Israels folk blev Kanaaniserade
och som vilket annat av kanaans folk.
Det står: 5Så bodde Israels barn bland kananeerna, hetiterna,
amoreerna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna, 6och de tog deras
döttrar till hustrur och gav sina döttrar åt deras söner och tjänade
deras gudar.
- På samma sätt som Gud lätt Kananeerna och deras gudar vara kvar
i landet så ser vi idag i vårt land att Herren pga. att vi som Guds folk
inte har tagit vår plats låter denna ogudaktiga kultur vara kvar för
att sätta oss på prov.
Frågan är vem är det vi följer? Herren eller denna kultur.
- Vi kan inte stå på båda sidor. Du kan inte följa kanaaniternas, den
här tidens religion samtidigt som du följer Herren.

När Elia utmannade Baals Profeterna så sa han till folket: ” Hur länge
skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ
honom. Men om det är Baal, så följ honom” (1 Kung 18:12).
- Likt Elia så sa Josua till folket innan sin död:
Välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade,
när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av
amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill
tjäna HERREN.
Må Josuas svar vara allas vårt svar oavsett den gudsförvända kultur vi
lever i: ”Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN.”
- I Domarboken så ser vi inte bara hur folket är korrupt utan även de
domare som Gud reser upp gör sig tyvärr skyldiga till att gå bort
ifrån Gud.
Detta visar på att mänskligheten är i en röra. Vi är djupt nedskunkta i vår
synd. Vi kan inte sätta vår förtröstan till en människa, men vi är i djupt
behov av en Frälsare.
DA Carson har sagt: ”Om Gud hade sett att vårt största behöv var
ekonomiskt så hade han sänt oss en ekonom.
- Om han hade sett att vårt störta behov var underhållning så hade
han sänt oss en komiker eller en artist.
Om han hade sett att vårt största behov var politisk stabilitet så hade
han sänt oss en politiker. Om han hade sett att vårt största behov var
vår hälsa så hade han sänt oss en doktor.
- Men Gud såg att vårt störta behov involverade vår synd, död,
bortvändhet och uppror mot honom så han sände oss en Frälsare.
Hur kan vi då stå emot ”kanaanisering” av våra församlingar, familjer
och våra egna liv?

- Svaret är Frälsaren Jesus Kristus. Att vi alla ger våra liv helt i hans
tjänst utan att hålla tillbaka någonting.
Må Frälsaren och hans evangelium vara det som präglar våra
församlingar, familjer och liv.
- Om vi utan att kompromissa med den kultur vi lever i låter
evangeliet och Frälsaren får vara fokus i allt de vi gör då kommer vi
genom Guds nåd att kunna stå emot kanaaniseringen.
Men låt oss inte sluta bara där utan låt oss skapa en motkultur där vi
influerar den kultur vi lever i med evangelium och genom att aktivt vara
involverade i vårt samhälle i allt från evangelisation till politik.
- Att i allt det vi gör leva för Guds ära.

