
GUDS HJÄRTA FÖR ISRAEL!

Under BKC´s temaperiod för Israel har vi tagit fram lite diskussionsfrågor och bibelord som ni kan ha som 
underlag på era samlingar. Ni kan ta del 1 vid första tillfället och del 2 vid andra. 

Reflektera kring varför Israel har en speciell plats i Guds hjärta.

1. Israel har inte högre värde än andra folk och länder, men är på ett sätt mer oersättlig. Varför är det så?

 1 MOS 12:1-3
 2 MOS 34:27
 JES 9:6-7
 JES 49:3-6
 JOH 4:22
 ROM 9:3-5
 EF 2:12

2. I Hes 20:32 står det ”Vi skall vara som folk och stammar i andra länder och dyrka trä och sten.” Det är  
 vad ni tror och säger. Men det skall aldrig ske. Så sant jag lever, säger Herren Gud” – Varför var det så  
 viktigt att Israel inte var som andra folk?

 Läs även: 3 MOS 20:26

3. Heb 13:8 säger att ”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.”, reflektera kring bibelorden  
 nedan utifrån det perspektivet, vad betyder det?

 JOS 21:43
 2 SAM 7:24
 PS 148:14
 JES 43:1-4
 JES 54:10
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Reflektera kring vad Israel betyder för frälsningshistorian idag & hur relaterar vi till det.

1. Har Israel fortfarande en unik kallelse? 

 JER 3:17-18
 MIK 4:1-4
 MATT 23:37-39
 ROM 11

2. I Joel 3:1-3 står det ”Vid den tiden, när dagen är inne då jag vänder Judas och Jerusalems öde, skall  
 jag samla alla folk och föra dem ner i Joshafats dal. Där skall jag ställa dem till svars för vad de gjort  
 mot Israel, mitt eget folk, som de skingrat bland folken. De har styckat mitt land och kastat lott om  
 mitt folk.” – Hur skulle Sverige dömas? Behöver vi kanske be för vårt land?

3. Gud sa till Abraham; ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag   
 förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” – HUR KAN VI 
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