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DET SÖDRA RIKET – 344 ÅR 
Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20 kungar. Det bestod av två 
stammar, Juda och Benjamin. Det fanns en del kungar där som försökte föra 
landet tillbaka till Gud. Hiskia (716-687 f. Kr.) var en av dem. 2 Kon. 18:1-8 
Josia (640-609 f. Kr.) var en annan kung som hade sitt hjärta vänt till Gud och 
förvandlade kungariket. 2 Kon. 22:1-2; 10-20; 23:1-22 
De flesta brydde sig dock inte om Gud förrän han förstörde det Södra riket 
genom Nebudkadnessar, kungen av Babylon, år 587 före Kristus.  
Den israelitiska eran med kungar var över och Gud förvisade de flesta i Juda till 
Babylon.   
Gud är inte sentimental; folket i Juda hade förlitat sig på sitt tempel och trodde 
inte att det spelade någon roll hur mycket de syndade för Gud skulle aldrig låta 
sitt tempel bli vanhelgat eller förstört, ansåg man. De hade fel och Gud lät allt 
förstöras. 2 Kon. 25:1-12  
Jesaja verkade som profet mellan 740 till ca 700 f. Kr. i Jerusalem. Profeten 
Jeremia började sitt verk år 626 f. Kr. och fortsatte till drygt 587 f.Kr. när 
han blev stenad av judarna. 
Profeten Joel (ca 800 f. Kr.) verkade i Juda. 
Mika verkade i Juda mellan 740-687 f. Kr. 
Habackuk bodde i Juda och var aktiv ca 620-597 f. Kr. 
Sefanja bodde också i Juda och började sitt verk ca 630-608 f. Kr. 

DEN BABYLONISKA FÅNGENSKAPEN – 70 ÅR 
Gud uttalade en dom över folket i Israel på Mose tid och dömde dem till 40 år  i 
vildmarken. 4 Mos. 14:26-35 
Ca 983  år efter denna dom, dömde Gud kvarlevan av Juda och Benjamin till 70 
års straffarbete i Babylon.. Jer. 29:4-14 
Gud sade att de måste uthärda domen och fortsätta leva i Babylon genom 
giftermål – skaffa sig barn, hem och en inkomst. 
FRÅN FÖRSTA DAGEN I BABYLONISK FÅNGENSKAP, FÖRKLARADE GUD 
ATT HAN BARA SKULLE VERKA I BABYLON GENOM KVARLEVAN JUDA 
OCH BENJAMIN. RESTEN AV ISRAEL SKULLE DRIVAS BORT FRÅN DET 
FÖRLOVADE LANDET OCH BLI SIN EGEN FÖRBANNELSE. Jer. 29:15-23 
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Gud lade till tre nya böcker till Bibeln under den babyloniska fångenskapen: 
Daniels bok, Hesekiels bok och Jeremias bok. 

ÅTERVÄNDANDET FRÅN BABYLON 
Det var Guds vilja att få med sig alla som kom från Juda och Benjamins stammar 
och var de rätta judarna. Vi kan åter igen se syndens människor florera, eftersom 
bara en liten del av den halva miljon judar som bodde i Babylonien tänkte 
återvända. Esra 1:1-8 
Totalt 42 360 judar återvände med sina tjänare som var 7 337 till antalet. Ibland 
dessa fanns en stor kör bestående av 200 män och kvinnor. Esra 2:64-65 
Den judiska majoriteten i Babylon beslöt att de inte var intresserade av att 
ingå i Abrahams förbund.  

EN UPPGIFT FRÅN GUD 
1. Bygg upp Guds tempel igen. Esra 3:8 
2. Återbefolka landet Juda och bevara er renhet. Esra 9:10-15; 10:1-17 
3. Underkuva de heningar som styr det förlovade landet. Nehemja 2:1-9 
4. Lyd Gud, bevara hans Ord och vänta på Messias. Esra 6:21-22 

SISTA PERIODEN AV FÖRBUNDET MED ABRAHAM – 565  
Vi känner från historien att återkomsten från Babylon ägde rum ca 539 f. Kr. och 
Jesu födelse var ca 7 år f. Kr.1

Kung Cyrus av Persien intog Babylon år 539 f. Kr. och användes av Gud för att 
befria judarna. Det persiska riket varade fram till 331 f. Kr., då det blev erövrat av 
Alexander den Store från Grekland. Men detta mäktiga rike varade bara till 
Alexanders död. Han blev 33 år. Det delades sedan upp i fyra delar och ett krig 
bröt ut mellan det ptolemaiska egyptiska kungariket och det seleucidiska i öster; 
krigen under denna period sköljde över det förlovade landet och området 
regerades från än det ena och än det andra landet. 

 Jesus was ca 33.5 år gammal när han blev 
korsfäst. Därför är denna period ca 565 år. Det förlovade landet blev offer för 
mycket våld under dessa år.  

Under denna sista period av Abrahams förbund tillades resten av GTs böcker 
och Malaki var de siste profet som Gud sände till sitt folk, ca 455 f. Kr. 

SKAPANDET AV ETT JUDISKT KUNGARIKE MED SVÄRD  
Från åren 164-063 f. Kr., en period av 101 år, kunde judarna lösgöra sig från de 
grekiska härskarnas styre, men det blev ett ständigt krig, då grekerna försökte 
återta ledningen i Jerusalem och Juda. Ett noggrant tempelbruk iakttogs under 

                                            
1  När kristendomen blev statsreligion i romarriket, satte regeringen Jesu födelse till år noll. 
Årtionden senare fann man att på grund av ojämnheter i kalendern var datumet några år 
gammalt. Så för att säga sanningen föddes Jesus 7 år e. Kr. Se budskap RLJ-688 för mer 
information. 

http://www.eaec.org/sermons/1999/RLJ-688.pdf�
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denna tid, som också är känd som mackabéernas tid och den hasmoneiska 
dynastin.  
År 63 f. Kr. krossade de romerska armeerna det som återstod av grekiska styrkor 
i regionen, och från denna dag blev det förlovade landet en romersk koloni.  
Striden om en politisk stat med Jerusalem som huvudstad är ingen ny 
företeelse. När Gud slog sönder det förlovade landet, försökte judarna 
själva att flera gånger återuppliva det, först 164-63 f. Kr. sedan år 67 e. Kr. 
och en sista gång under ledarskap av Simon Bar Kochba. 
År 1948 etablerade Zionist World Federation den nuvarande staten Israel 
med stor blodsutgjutelse och i 62 år har nu Israel upprätthållits genom 
mililtärmakt, förtryck av palestinierna och finansiellt stöd från Förenta 
Staterna. Frågan kvarstår; hur mycket längre kommer Gud att tillåta detta 
försök av judarna att kringgå Guds Messias, Jesus Kristus, och fortsätta 
med detta uppror mot Gud?  

MESSIAS KOMMER 
Var Jesus Messias? Kristendomen står och faller med svaret på denna fråga; det 
kan aldrig bli en ensak eller en kompromiss. 
De fyra evangelierna, som är grunden till det Nya Förbundet, har alla samma 
budskap om att Jesus är Guds Son, han är den judiska Messias och han kom för 
att betala för just våra synder och återförena oss med Gud. Matt. 1:18-25;  
Mark. 1:1-10; Luk. 1:26-35; Joh. 1:1-14 

GUDS STORA PLAN KULMINERAR 
Ca 2 231 år efter Teras födelse när Gud startade sin universella plan för att frälsa 
människan från evig förbannelse, sände Gud sin Son till jorden för att födas in i 
människosläktet. 
Gud sade det i förväg till Jerusalems politiska ledarskap. Matt. 2:1-15 
Den politiske ledaren förkastade Messias. Matt. 2:16-18 
Gud lät det som skulle hända märkas väl bland folket. Luk. 2:7-14 
Folket accepterade Messias. vers 15-20 
Gud sade detta till det sanna andliga judiska ledarskapet och de accepterade 
det. Luk. 2:22-38 
Men det religiösa judiska ledarskapet förnekade att Jesus var Messias från hans 
första dag i Guds tjänst. Matt. 12:10-15; 21:45-46; 26:3-5, 14-16, 47-57, 62-67; 
27:1-2, 11-25 

Det religiösa judiska ledarskapet förnekade Guds Messias därför att de 
inte tyckte om Jesus och sammansvor sig att döda honom för att han 
inte passade in i deras planer. Matt. 21:33-45 
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DEN UPPSTÅNDNE MESSIAS FÖRKASTAS 
Det var dåligt nog att förkasta den levande Messias, men det blev ödesdigert för 
det judiska ledarskapet när de även övertalade en judisk majoritet att göra det. 
Matt. 28:1-4, 11-15 
Inte ens underverk från Gud kunde övertala judiska ledare om att de hade begått 
ett misstag när de de förnekade Jesus som Messias. De var övertygade och 
brydde sig inte om vad Gud sagt och gjort, för hans Messias var oacceptabel för 
dem. Enligt dem skulle Gud ha tagit tillbaka Jesus och skickat någon som 
det judiska ledarskapet kunde godkänna och leva med. Apg. 4:1-21 

GUDS RIKE HAR FRÅNTAGITS JUDARNA 
Det är inget annat än hädelse för en kristen att tro att Gud kommer att göra något 
speciellt för judarna, eftersom de inte tyckte om och förkastade Guds Son. Guds 
plan för människosläktets frälsning räknade inte med att hans Messias skulle 
vara acceptabel för just judar. När Gud sände sin enfödde Son, var det bara att 
ta emot eller lämna honom.  
Jesus har uttalat domen över judarna och det bör vi acceptera och lägga märke 
till att han säger. Matt. 21:37-46 

FÖRBUNDET MED ABRAHAM EXISTERAR INTE LÄNGRE 
Du kan inte vara en kristen sionist om du är trogen det Nya Testamentet. Det är 
inte Gud som förkastade judarna utan det var judarna som förkastade Gud! 
Abrahams förbund med Gud existerar inte längre. Hebr. 8:1-13 
Templet i Jerusalem förstördes ca 37 år efter Jesu uppståndelse. Djuroffer gäller 
inte och finns inte längre. 
Judarna väntar på att deras messias (Antikrist) skall komma men det är inte Gud 
som sänder honom, utan Djävulen. Upp. 13:1-9 
Tänker du stå med Gud och hans Messias (Jesus) eller skall du stå med 
Djävulen och hans Messias (Antikrist)? Matt. 6:24 
Det judiska folket som grundade den nuvarande politiska staten Israel gör inte 
Guds verk utan befinner sig i uppror mot Gud. Gud har förkastat judar som en 
nation men han är fortfarande beredd att frälsa enskilda judar och ta in dem i det 
Nya Förbundet.  

Alla ofrälsta judar som bor i Israel är ockupanter och alla judar som 
stöder dem från andra delar av världen är medskyldiga.  
Alla kristna som stöder den politiska staten Israel har vänt sitt ansikte 
från Gud och vandrar med Djävulen.   

 
Låt oss inte ta del I den stora förnekelsen och förolämpandet av Gud som 
funnits sedan Adam och Eva genom att hålla med de människor som 
förkastade Guds Son, manipulerade romarna att korsfästa honom och 
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sedan fördömde sig själva genom att förkasta den uppståndne Messias 
som är Frälsaren, Jesus Kristus. Matt. 12:30-32 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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