
Avsnitt 11:
Varför ska vi be för Jerusalem?

Jes 62:1-2
För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej 
unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens 
sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. 
Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din 
härlighet. Du skall få ett nytt namn, som Herrens mun skall 
bestämma.

Jes 2:2-4
Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus 
ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt 
över höjderna. Alla hednafolk ska strömma dit, många folk 
ska gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens 
berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så 
att vi kan vandra på hans stigar." För undervisning ska gå ut 
från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan 
hednafolken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida 
sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. 
Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig.

Ps 2:6-7
Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. 
Jag vill förkunna Herrens beslut, han sade till mig: "Du är 
min Son, jag har fött dig i dag.

Jes 62:4
Du ska inte mer kallas "den övergivna", ditt land ska inte 
mer kallas "ödemark", utan du ska heta "min kära" och ditt 
land "den äkta hustrun", för Herren har dig kär, ditt land har 
fått sin äkta man.
Jes 62:12
Man ska kalla dem "det heliga folket", "Herrens återlösta". 
Och du ska kallas "den eftersökta", "staden som inte blir 
övergiven".
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Jes 1:26
Jag ska åter ge dig sådana domare som du hade först och 
sådana rådgivare som du hade i början. Sedan ska du 
kallas "rättfärdighetens stad", "den trogna staden".
Sak 8:3
Så säger Herren: Jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i 
Jerusalem, och Jerusalem ska kallas ”sanningens stad” och 
Herren Sebaots berg ”det heliga berget”.

Jer 33:16
I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. 
Man ska kalla det så: Herren vår rättfärdighet.

Jer 3:17
På den tiden ska man kalla Jerusalem ”Herrens tron”, och 
alla hednafolk ska samlas där för att ära Herrens namn i 
Jerusalem. Och de ska inte mer följa sina onda och hårda 
hjärtan.

Hes 48:35
Runtom ska staden mäta 18 000 alnar, och för all framtid 
ska dess namn vara: Herren är här.
Joel 3:21
Jag ska utplåna deras blodskulder, dem som jag inte redan 
har utplånat. Herren bor på Sion.

Upp 21:9
En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda 
med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: 
"Kom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru."

Jes 62:6b-7
Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar 
till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän 
han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på 
jorden.

Matt 6:10
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.

Joel 3:1-2
För se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på 
Judas och Jerusalems fångenskap, ska jag samla alla 
hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska jag 
hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel 
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Israel som de har skingrat bland hednafolken. De har delat 
mitt land.

Sak 14:4-5 
På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, 
mitt emot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt 
itu, från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget 
ska vika mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska 
fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen 
ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för 
jordbävningen på Juda kung Ussias tid. Då ska Herren min 
Gud komma och alla heliga med dig.

Sak 12:2-3 
Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för 
alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när 
Jerusalem belägras. Det ska ske på den dagen att jag ska 
göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som 
lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska 
församla sig mot henne.

2 Krön 6:6
Men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn ska vara där, 
och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel.

Jes 62:3
Du ska vara en härlig krona i Herrens hand, ett kungligt 
diadem i din Guds hand.

Jes 62:11
Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: 
Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans 
segerbyte går framför honom.

Upp 22:12
Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att 
ge åt var och en efter hans gärningar.

Matt 5:35
...eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid 
Jerusalem, för det är den store Kungens stad.

Sak 2:7-8 
Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos dottern Babel. För så 
säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har 

08:19 – 08:26

09:16 – 10:24

11:36 – 12:04

12:28 – 12:39

12:47 – 13:15

13:16 - 13:47 

13:54 – 14:05

16:00 - 16:04



4/4

sänt mig till hednafolken som har plundrat er: Den som rör 
vid er, rör vid hans ögonsten.

Ps 122:6
Be om frid för Jerusalem! Låt dem som älskar dig vara 
trygga.

Upp 22:20
Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." 
Amen, kom Herre Jesus!

Rom 10:1
Bröder, mitt hjärtas önskan och min b2ön till Gud för dem är 
att de ska bli frälsta.
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