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Israel i profetiornas ljus 

Utkorelsen, evigt förbund 

1 Mos 12: 

1.  Och HERREN sade till Abram: »Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders 
hus, bort till det land som jag skall visa dig. 
2.  Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och 
du skall bliva en välsignelse. 
3.  Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag 
förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.» 
 
 
1 Mos 17: 
 
7 Jag skall upprätthålla mitt förbund, förbundet mellan mig och dig och dina ättlingar 
i släktled efter släktled, ett evigt förbund: jag skall vara din Gud och dina 
ättlingars Gud. 8Jag skall ge dig och dina ättlingar det land där du nu bor som 
främling, hela Kanaan, som egendom för all framtid. Och jag skall vara deras 
Gud.” 
 

2 Mos 31: 

16 Israeliterna skall hålla sabbaten; de skall iaktta den genom alla släktled som en 
förbundsplikt för alla tider. 17 Den är ett evigt tecken som förenar mig och israeliterna, 
ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men den sjunde dagen vilade han och 
hämtade andan.” 
 

Dom 2: 

1 Herrens ängel kom från Gilgal till Bokim och sade: ”Jag förde er ut ur Egypten 
och in i det land som jag med ed hade lovat era fäder. Jag sade: Jag skall aldrig 
bryta mitt förbund med er, 2 och ni får inte sluta något förbund med invånarna i 
detta land. Deras altaren skall ni riva ner. 

2 Sam 7: 

24 Du har för all framtid utsett Israel till ditt eget folk, och du, Herre, har blivit deras 
Gud. 

Jer 31: 

35 Så säger Herren,han som har satt solen att lysa om dagen,månen och stjärnorna att lysa om 
natten,han som rör upp havet i dånande vågor, han vars namn är Herren Sebaot: 
36 När denna ordning upphör att gälla, säger Herren, först då skall Israels ätt upphöra 
att för alltid vara mitt folk. 
37 Så säger Herren: När himlen därovan kan mätas, när jordens grundvalar kan utforskas, 
först då skall jag förkasta Israels ätt för allt de har gjort, säger Herren. 
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Psalt 105: 

7 Han är Herren, vår Gud,över hela jorden når hans domar. 
8 För evigt minns han sitt förbund, i tusen släktled det bud han gav, 
9 förbundet han slöt med Abraham och sin ed till Isak. 
10 Han gav det till Jakob som en stadga,till Israel som ett evigt förbund: 
11 ”Åt dig skall jag ge Kanaans land till arv och egendom.” 
 

Psalt 111: 

9 Han befriade sitt folk, slöt för evigt sitt förbund. 
 

Israel skall förskingras 

3 Mos: 

31 Jag skall lägga era städer i ruiner, föröda era helgedomar och vända mig bort från den 
blidkande lukten av era offer. 32 Ja, jag skall själv lägga landet öde, och era fiender, som slår 
sig ner där, kommer att bäva. 33 Jag skall skingra er bland folken och förfölja er med 
draget svärd. Landet skall läggas öde och era städer bli ruiner. 

5 Mos 28: 

64 Herren skall skingra dig bland alla folken, från jordens ena ände till den 
andra. Där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har känt 
till, gudar av trä och sten. 65 Hos dessa folk får du ingen ro, ingen vila för din 
fot. Där skall Herren göra ditt hjärta ängsligt, låta din blick slockna och ditt livsmod 
vissna. 66 Du kommer att känna att ditt liv hänger på en tråd. Dag och natt 
skall du vara rädd och inte veta om du får leva. 67 På morgonen skall du säga: 
”Om det ändå vore kväll!” och på kvällen: ”Om det ändå vore morgon!” Sådan 
skräck skall du känna, sådana ting skall dina ögon tvingas se. 68 Herren skall 
föra dig tillbaka till Egypten på skepp, fastän jag hade sagt till dig: ”Den vägen 
skall du aldrig mer behöva se.” Där skall ni bjuda ut er som slavar och slavinnor 
till era fiender, men ingen vill köpa er. 

Matt 23: 

37. Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig!  
Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar 
under sina vingar!  Men I haven icke velat. 
 38. Se, edert hus skall komma att stå övergivet och öde. 
 39. Ty jag säger eder: Härefter skolen I icke få se mig, intill den tid då I sägen: 'Välsignad 
vare han som kommer, i Herrens namn.'» 
 
3 Mos: 
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43 Men landet måste överges av dem och få gottgörelse för sina sabbater genom att ligga öde 
och slippa dem. De skall sona sitt brott, eftersom de har förkastat mina stadgar och avskytt 
mina befallningar. 44 Trots detta skall jag, medan de är i sina fienders land, inte förkasta 
dem eller känna avsky för dem, så att jag gör slut på dem och bryter mitt förbund med dem, ty 
jag är Herren, deras Gud. 45 Till deras fördel skall jag minnas förbundet med deras förfäder, 
som jag förde ut ur Egypten i folkens åsyn för att jag skulle vara deras Gud. Jag är Herren. 
 

Luk. 21: 

20 När ni ser Jerusalem omringat av härar, då skall ni veta att dess ödeläggelse 
är nära. 21 Då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen, de som är inne i staden 
skall lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Ty 
detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt. 23 Ve dem som väntar 
barn eller ammar i den tiden. Stor nöd skall komma över landet, och vrede 
skall drabba detta folk. 24 De skall falla för svärdshugg och föras bort som 
fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas 
tider är uppfyllda. 

Rom 11: 
25. Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder 
denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess      
hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; 
 26. och så skall hela Israel bliva frälst. 
 
Förstockelsen i Matt. 13:10ff, Apg. 28:25ff. 
 
 
Luk. 2: 
29.  »Herre, nu låter du din tjänare fara hädan 
        i frid, efter ditt ord, 
 30.  ty mina ögon hava sett din frälsning, 
 31.  vilken du har berett till att skådas av alla folk: 
 32.  ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, 
        och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel.» 
34.  Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: »Se, 
      denne är satt till fall och uppståndelse (eller upprättelse) för många i Israel, 
      och till ett tecken som skall bliva motsagt. 
 
Luk. 13: 
29 Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och 
ligga till bords i Guds rike. 30 Och då skall sådana som är sist bli först, och sådana 
som är först skall bli sist.” 
 
Matt. 19: 
30 Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist. 
 
Matt. 20: 
16 Så skall de sista bli först och de första sist.” 
 
Matt. 24: 
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14 Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla 
folk. Sedan skall slutet komma. 
 
Fikonträdet 
Matt. 21: 
18 När han tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. 
19 Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men hittade ingenting annat på 
det än blad. Då sade han till det: ”Aldrig någonsin skall du bära frukt.” Och med en gång 
vissnade trädet. 
 
Matt. 24: 
32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni 
att sommaren är nära. 33 På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, 
utanför dörren. 
 
Mission och väckelse 
 
 
Israel skall samlas till sitt land 
Jes. 11 
 
11 Den dagen skall Herren åter lyfta sin hand för att friköpa dem som är kvar av hans folk, 
dem som är kvar i Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar, Hamat och 
kustländerna. 
12 Han skall höja ett fälttecken för folken, förena de skingrade av Israel och samla de 
kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. 
 
Jes. 35: 
6 Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. 7 Förbränt land skall bli till sjö, törstande 
mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar skall säv och papyrusgräs växa. 
--- 
10 De som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig 
glädje. 
 
Jer 31: 
7 Herren har räddat sitt folk, dem som är kvar av Israel. 8 Jag för dem från landet i norr, 
samlar in dem från världens bortersta hörn. Bland dem finns blinda och halta, havande 
kvinnor och födande. I stora skaror skall de återvända hit. 9 Gråtande kommer de, men jag 
tröstar dem och leder dem. På en jämn väg där de inte snavar för jag dem till strömmande 
vatten. Ty jag är en fader för Israel, Efraim är min förstfödde son.10 Hör Herrens ord, ni 
främmande folk, förkunna det i de fjärran kustländerna: Han som skingrade Israel skall samla 
dem. Han skall vakta dem som herden sin hjord. 
 
 

1 Mos. 16:11ff., 21:8ff. 
 
Andlig upprättelse 
 
Det nya förbundet 

31 Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med 
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Israel och med Juda, 32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när 
jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig 
som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. 33 Nej, detta är det förbund 
jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga 
min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud 
och de skall vara mitt folk. 34 De skall inte längre behöva undervisa varandra 
och säga: ”Lär känna Herren”, ty de skall alla känna mig, från den minste till 
den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd 
skall jag inte längre minnas. 
 
Hes. 36: 
24 Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder 
och föra er till ert eget land. 25 Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och 
göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er 
rena. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta 
bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. 27 Med min egen 
ande skall jag fylla er. 
--- 
33 Så säger Herren Gud: När jag har renat er från alla synder skall jag låta städerna 
bli bebodda, och ruinerna skall byggas upp. 34 Det öde landet skall plöjas, 
och den som färdas där skall inte längre möta en ödemark. 35 Folk kommer att 
säga: ”Detta land låg öde, men nu liknar det Edens trädgård. Städerna som låg i 
ruiner, förstörda och ödelagda, är nu bebodda och befästa.” 36 Då skall dina 
grannfolk, de som finns kvar, inse att det är jag, Herren, som har byggt upp det 
som var förstört och gjort ödemark till odlat land. 
 
Hes.37: 
De förtorkade benen får liv 

 
1 Herrens hand rörde vid mig, och med sin ande förde han mig bort och satte 
ner mig i dalen. Den var full av benknotor. 2 Han ledde mig runt, och jag såg 
dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. 3 Han frågade mig: ”Människa, kan 
dessa ben få liv igen?” Jag svarade: ”Herre, min Gud, det vet bara du.” 4 Han 
sade: ”Profetera och säg till dessa ben: Förtorkade ben, hör Herrens ord! 5 Så säger 
Herren Gud: Jag skall fylla er med ande och ge er liv. 6 Jag skall fästa senor 
på er, bädda in er i kött och dra hud över er, jag skall fylla er med ande och ge 
er liv. Då skall ni inse att jag är Herren.” 
7 Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Medan jag profeterade hördes 
ett rasslande – det var ben som sattes till ben och fogades samman. 8 Jag såg att 
de fick senor och bäddades in i kött och att hud drogs över dem. Men det fanns 
ingen ande i dem. 
9 Han sade till mig: ”Profetera, människa, profetera och säg till anden: Så 
säger Herren Gud: Kom, ande, från de fyra väderstrecken! Blås på dessa dräpta 
och ge dem liv!” 10 Jag profeterade som han hade befallt mig. Då fylldes de av anden, de fick 
liv och reste sig upp, en väldig här. 
11 Han sade till mig: ”Människa! Dessa ben är Israels folk. De säger: Våra ben 
är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. 12 Profetera därför och säg till 
dem: Så säger Herren Gud: Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur 
dem, mitt folk, och föra er hem till Israels land. 13 När jag öppnar era gravar 
och hämtar upp er ur dem, mitt folk, då skall ni inse att jag är Herren. 14 Jag 
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skall fylla er med min ande och ge er liv och låta er bo i ert eget land. Då skall 
ni inse att jag är Herren. Jag har talat, och jag skall göra som jag har sagt, säger 
Herren.” 
 
2 Kor. 3: 

15 Än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur 
Moses lag. 16 Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. 

Matt. 23 
39. Ty jag säger eder: Härefter skolen I icke få se mig, intill den tid då I sägen: 'Välsignad 
vare han som kommer, i Herrens namn.'» 
 
Rom 11: 
25. Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder 
denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess       
hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; 26. och så skall hela Israel bliva frälst, 
 

Rom 15: 

8 Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften 
som getts åt fäderna, 9 och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Det står ju 
skrivet: Därför skall jag prisa dig bland hedningarna, och ditt namn skall jag lovsjunga. 10 
Vidare heter det: Gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk. 11 Och en annan gång: 
Lova Herren, alla hedningar, lovsjung honom, alla folk. 12 Och Jesaja säger: Han som är av 

Jishajs rot skall komma, han som reser sig för att härska över hedningarna; på honom skall 

hedningarna hoppas. 
 


