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GUDS TANKE 
När Gud straffade det norra riket tog han bort deras del av det förlovade landet. 
Gud lovade aldrig att de tio nordliga stammarna skulle få komma tillbaka till det 
förlovade landet. Jes. 55:1-9 
Tyngdpunkten blev då att skapa en kvarleva av stammarna Juda- och Benjamin.  
Jes. 10:20-23 
Aposteln Paulus som skriver ca 700 år efter Jesaja var till fullo klar över att bara 
en kvarleva av Israel skulle ta emot Kristus som sin Messias i ändens tid och bli 
frälsta. Rom. 9:24-33 

GUD ÖVERGAV DE TIO NORDLIGA STAMMARNA 
När vi undersöker den tid då det förlovade landet gick förlorat, är det uppenbart 
att Gud tog sin hand ifrån de nordliga stammarna och riktade in sig på Juda- och  
Benjamins stammar. Båda kallades ”judar” eftersom de var bosatta i Juda rike. 
Aposteln Paulus, som var av Benjamins stam (Rom. 11:1), skrev att när 
människor förnekar Guds sanning, skulle han ge dem ett förfallet sinnelag, prisge 
dem till sina onda begär. Rom. 1:18-32 
Om vi studerar Guds profeter står det klart att Gud hade ”flyttat ljusstaken” från 
de nordliga stammarna. 

JESAJA 
Jesaja verkade från södra rikets huvudstad Jerusalem och började sin gärning år 
783 då Ussia regerade. Jes. 6:1-13 
Han verkade i ca 93 år och mördades under Manasses första år som regent. 
Enligt judiska traditioner blev han söndersågad. Hebr. 11:32-39  
Jesaja var en av de större profeterna som hade en klar uppfattning om den 
kommande Messias. Jes. 7:14-15; 9:6-7 
Han fick även insikter i Djävulens liv. Jes. 14:12-20 
Boken Jesaja är en gedigen teologisk undervisning som man aldrig förut hade 
hört i Israel. 
Israels norra rike förstördes under Jesajas livstid.  



 
 

JEREMIA 
Gud reste upp en annan profet som hette Jeremia ca 64 år efter Jesajas död. 
Jer. 1:4-10 
Jeremia var bosatt och verkade från Jerusalem och blev en törntagg i köttet på 
konungarna och folket därför att han ideligen ropade efter bättring. Han fick lida  
svårt därför att han ansågs vara en förrädare av konungarna och blev slutligen 
fängslad. Jer. 20:1-18; 38:1-6 
Gud använde Jeremia för att vidareutveckla sin sanning och fick uppenbarelsen 
om att judarna skulle få gå i fångenskap till Babylonien i 70 år. Jer. 25:11  
Jeremia räddades på en order av konungen i Babylonien då Jerusalem föll i 
fiendens händer och slaktandet började. Jer. 39:6-14 
Ett antal upproriska judar beslutade sig för att fly till Egypten och ta Jeremia med 
sig med våld trots att han profeterade mot detta. Jer. 44:11-30 
Judarnas historiska traditioner förtäljer att Jeremia med hårda metoder blev förd 
till Egypten. Han blev slutligen stenad i detta land för att han inte talade väl om 
judarna i Egypten. 
 
Kom ihåg, det är inte så viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det 
är viktigt att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


