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Israels historia, del 3: Domare och kungar 
 
Inledning. Uttåget ur Egypten1 och vandringen till Kanaans land är den stora frälsnings-
berättelsen i Gamla testamentet (GT). På grund av folkets ovilja att lyda Guds bud och lagar 
tog det fyrtio år för dem att ta sig från Egypten till gränsen till det utlovade landet. Under 
ledning av Josua intog de sedan landet och fördrev de folk som levt där sedan länge, och vars 
ondska gått så långt att landet ”spydde ut dem” (1 Mos 15:16, 4 Mos 14:9, jfr 3 Mos 20:22). 
Då inleds en period som sträcker sig från c:a 1375 f Kr till c:a 586 f Kr. Under denna period, 
som präglas av folkets ledare – de utgör domare, kungar och i viss mån profeter – verkar 
historien som ett kretslopp: framgång – ljumhet – avfall – förtryck – sorg—omvändelse – 
frälsning – framgång – osv. Folket har det bra, glömmer Gud, råkar ut för prövningar, 
omvänder sig, räddas, sen går det bra igen, man glömmer Gud igen. Till slut går det så långt 
att hela nationen delas i två delas som båda går under, 722 resp 586 f Kr: Jerusalem intas av 
utländska trupper, templet bränns och folket förs bort i fångenskap. För en period av 70 år 
är folket skingrat, men återvänder under ledning av Esra och Nehemja enligt Jeremias 
profetia (Jer 25:11-12, 2 Krön 36:21).  
 
Översikt. Hela den här historien finner vi berättad i följande bibelböcker2: 

• Domarboken: resten av landet intas, folkslag som inte fördrevs, historien kring olika 
domare och andra ledare, bl a Otniel, Debora & Barak, Gideon, Abimelek, Jefta, 
Simson, inbördeskrig mellan Benjamins stam och resten av Israel 

• 1-2 Samuelsboken: profeten Samuels liv, hur kungadömet uppstod, kung Saul, David 
och & Goliat, Sauls krig mot filistéerna, Saul förföljer David, Sauls död, David blir kung 
över Juda och sedan över hela Israel, Jerusalem blir huvudstad3, tempelbygget börjar 
planeras, Gud sluter ett särskilt förbund med David4, David och Bat-Seba, problem i 
Davids familj, olika inre och yttre uppror 

• 1-2 Kungaboken: Salomo blir kung, templet byggs och invigs, Israels guldålder, 
Salomos avfall, rikets delning i ett nordrike och ett sydrike: Israel och Juda, de 
parallella rikenas uppgång och fall, deras kungar, deras profeter och historia 

• 1-2 Krönikeboken: återblick på hela Israels historia med särskilt fokus på Juda rike 
och den framgångsrika tiden med David och Salomo som kungar, de efterföljande 
kungarna i sydriket, deras avfall och reformationer5, rikets slutliga sammanbrott, 
fångenskapen inleds, återvändandet 

 
Texter om domartiden. Domartiden var en övergångsperiod mellan erövringen av landet 
och den stabilitet som sedan präglade (inledningen av) kungatiden. Folket hade inget 

                                                        
1 Här förutsätts att uttåget skedde ungefär 1460 f Kr. 
2 Även Ruts bok utspelar sig på den här tiden, och spelar en stor roll i att den kopplar vissa historiska händelser 
till kung Davids släktträd. 
3 Detta skedde c:a år 1000 f Kr. Jerusalem har alltså varit Israels huvudstad i över 3000 år med undantag för 
tider då det lytt under främmande makt. 
4 Av de sju stora förbunden Guds slutit med människor är det davidiska förbundet särskilt viktigt eftersom det 
kopplar Abrahams ättlingar via Juda stam och Davids familj till den kommande Messias-kungen som skall krossa 
ormens huvud och upprätta ett rike som aldrig skall ha något slut. 
5 Kungarna i Juda – sydriket – var i allmänhet mer gudfruktiga än de i nordriket och därför överlevde Juda rike 
längre än nordriket. Men till slut var måttet rågat även för Juda. 
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centraliserat styre, varför det blev lite si och så med både den nationen och religionen. Till 
folkets hjälp reste Gud upp domare – politiska, militära, juridiska och andliga ledare – som 
fungerade som ledare under denna turbulenta period. Några exempeltexter: 

• Återupprepat avfall och upprättelse: Dom 2:1-23 
• Debora & Barak: Dom 4:1-16 
• Gideons kallelse: Dom 6:1-24,36-40 
• Simson & Delila: Dom 16:4-31 
• Förhållandena under domartiden: Dom 21:25 

 
Texter om kungatiden. Kungatiden inleds med viss stabilitet, men oroligheterna 
återkommer när folket tillber avgudar och riket därför delas i ett nordligt rike, kallat Israel, 
och ett sydligt rike, kallat Juda. Mycket av materialet i Bibeln som rör denna tid gäller de 
olika kungar som regerade respektive riken, samt händelserna kring deras regeringstider. 
Juda kungar, t.ex. Josafat, Hiskia och Josia var mer gudfruktiga än sydrikets kungar, t.ex. 
Jerobeam, Ahab, och Ahas. Några exempeltexter från kungatiden: 

• Profeten Samuels kallelse: 1 Sam 3:1-21. Samuel var den siste domaren. 
• Folket vill ha en kung, Saul blir kung: 1 Sam 8:1-22, 1 Sam 10:17-27 
• David smörjs till Sauls efterträdare: 1 Sam 16:1-13 
• David besegrar Goliat, blir härförare i Israel. Sauls avundsjuka: 1 Sam 17:1-18:16 
• Sauls död, David blir kung över Juda: 1 Sam 31:1-13, 2 Sam 2:1-11 
• David blir kung över hela Israel, intar Jerusalem: 2 Sam 5:1-12 
• Guds förbund med David: 2 Sam 7:1-14, 1 Krön 17:1-15 
• David & Bat-Seba, Salomos födelse: 2 Sam 11:1-12:25 
• Salomo blir kung och bygger templet: 1 Kung 1:11-53, 1 Kung 6 
• Salomos avfall och rikets delning: 1 Kung 11:1-13, 11:26-40, 12:1-24 
• Profeten Elia och Baals-profeterna: 1 Kung 18:1-46 
• Elias himmelsfärd och Elisa blir Elias efterträdare: 2 Kung 2:1-18 
• Syriern Naaman botas från spetälska: 2 Kung 5:1-27 
• Samaria faller och Israel (nordriket) upphöri: 2 Kung 17:5-41 
• Jerusalem faller och Juda rike upphör: 2 Kung 25:1-26 
• Återvändandet från fångenskapen inleds: 2 Kung 25:27-30, 2 Krön 36:22-23 

 
Vad vi kan lära av den här perioden i Israels historia. 
Gud är historiens Gud, han insätter kungar och avsätter dem (Jer 25:1-38, 27:1-22). Gud har 
stort tålamod med sitt folk, långt utöver vad som är rimligt ur mänsklig synvinkel: Neh 9:1-
38, särskilt vers 30. Guds stora tålamod har dock en gräns: 2 Kung 24:1-7. Notera att det 
hände saker under Juda kung Manasses regeringstid (2 Kung 21:1-18, 2 Krön 33:1-20) som 
var så allvarliga att det till slut inte fanns någon återvändo – domen måste komma över 
folket (2 Krön 36:14-21), trots att Manasse ångrade sig. Så allvarligt ser Gud på synden. Men 
Guds trofasthet och löften håller trots allt – han håller Juda-kungens släktlinje levande trots 
att både kungar och nationer faller runt omkring och hela folket förts bort i fångenskap: 1 
Kung 11:36, 2 Krön 21:7. På så sätt förbereds folket på Messias, Davids Sons, ankomst. 

i Nordriket innehöll tio stammar (sydriket endast Juda och Benjamin) som inte återvände efter en kortare tid av 
fångenskap, såsom sydrikets folk gjorde. Länge trodde man att flera av dessa tio stammar var försvunna i 
historien, trots Guds löften (Jes 11:10-13, 56:8, Sak 10:6, Hos 1:11) om att föra tillbaka alla tolv stammarna till 
landet och ge dem en gemensam kung. Under tidernas lopp har dock många dykt upp, även i modern tid. 

                                                        


