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När vi nu fortsättningsvis ser på Jesus och hans verksamhet, församlingens 
födelse, och händelserna som kallas Apostlagärningarna, skall vi även utreda 
judendomens död. Då vi vet vad som hände under den tid Jesus var här, 
kommer detta att ge oss en bra grund på vilken vi kan stå medan de antikristliga 
krafterna försöker trycka tillbaka kyrkorna in i judendomen och få till stånd, och 
lära de kristna, att det finns ett tvåsidors förbund där judarna har en särskild 
frälsningsplan skild från hedningarnas. De som sysslar med det kallas sionister 
och kristna blir i ett visst stadium "kristna sionister." 

ABRAHAMS FÖRBUND 
Vi håller oss till följande fakta: 
1. Abraham var inte jude, han en aramé från staden Ur i Kaldéen, som låg i 

Babylon, i det som nu är Irak. 1 Mos. 11:27-32 
a. Det är värt att påpeka att Noa dog när Abraham var ca 51 år gammal. 

Därför vidarebefordrades kunskapen om Gud, Adam and Eva och allt det 
som hände före floden till Abrahams fader Tera, genom Noas familj. En av 
Noas söner var Sem, och Tera var den åttonde av Sems generation. Sem 
överlevde efter sin tionde generation sonen Abraham, och dog 26 år 
senare. Nio generationer av Sem levde fortfarande när Abraham föddes. 

b. Begreppet "jude" togs inte i bruk förrän kring 1 200 år senare när 
kungadömet Israel var uppdelat i två delar, Israel i norr med två stammar 
och huvudstaden i Samarien, samt Juda i söder med två stammar, 
Benjamin och Juda. Huvudstaden i Juda var Jerusalem, och medborgarna 
i södra riket hette judar. Judar är inte en ras; de är avkomma av Jakobs 
söner, Juda och Benjamin. 

2. Abrahams förbund var ett offer- och teritoriellt förbund som skulle välsigna 
alla länder i världen i sig. 1 Mos.  12:1-4 
a. Offer – 1 Mos. 15:1-18 
b. Omskärelse – 1 Mos. 17:1-27 
c. Det yttersta offret – 1 Mos. 22:1-18 

3. Abrahams förbund stadfästes för Moses, som föddes ca 466 år efter hans 
död. Det är viktigt att veta att när Gud gav Lagen till Moses, gjorde han det 
med en betingelse, förbundet med Gud var bara giltigt om Israels beteende 
var gott. 3 Mos. 26:1-46 



 

a. Förbundet mellan Gud och Abraham hade en hake, om folket bröt 
mot förbundets regler, var det tänkt att de skulle straffas genom 
fördrivning ur landet Kaanan.  

b. Detta hände det Norra Riket i Israel år 721 B.C. 2 Kon. 18:9-12 
c. Juda föll år 587 f. Kr., 2 Kon. 25:1-21 
d. En tredje gång kastades Abrahams ättlingar ut ur landet år 70 efter 

Kristus; Jerusalem slogs i spillror och templet förstördes.  
e. Sedan år 70 efter Kristus, hade Abrahams ättlingar inget tempel, och 

det levitiska (prästerliga) offrandet upphörde. De judiska ledarna har 
arbetat i mer än 1 938 år för att återta landet Kaanan, att åter bygga 
upp templet och börja med offer igen. 

4. Gud talade genom profeten Jeremia (mellan 608-597 f. Kr.) och sade till dem 
att förbundet med Abraham inte skulle gälla, därför att Gud tänkte stifta ett 
nytt förbund mellan Gud och människorna. Jer. 31:31-36 

5. När Jesus dog på korset, betalade han för hela mänsklighetens synder och 
uppfyllde Guds krav på dom. Som ett resultat av detta, slutade Abrahams 
förbund att gälla och ett andra förbund togs i bruk. Hebr. 8:7-13; 9:11-26 

GRUNDLÄGGANDE SANNINGAR 
 Det andra förbundet är mellan Gud och Gud! Människorna har inget att foga 

till det! 2 Kor. 5:17-21 [Se predikan RLJ-1053-S för mer information om den 
försoning som Gud försåg oss med. Det är en del i serien, Hur kan jag veta 
att Gud har förlåtit mig?] 

 Det andra förbundet kräver inga offer och är inte bundet till någon geografisk 
plats på jorden. Jesus kallade det Guds Rike!  Matt. 6:33; Gal. 2:11-21 

 Guds rike är icke av denna världen, men från himlen. Matt. 8:10-13, 10:7 
Joh. 18:36 

 Israels rike var bundet till Kaanans land och Abrahams ättlingar, medan Guds 
rike är bundet till himlen. Hebr. 11:8-16 

 Israels kungadöme var temporärt; Guds rike är evigt! Upp. 21:1-2 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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