
Avsnitt 12:
Nådens och bönens Ande över Jerusalems invånare

Sak 12:9-13:1
På den dagen tänker jag utrota alla hednafolk som kommer 
mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems 
invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de 
ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över 
honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert 
över honom som man gråter över sin förstfödde. På den 
dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadad-
Rimmon i Megiddopasset. Landet ska sörja, var släkt för sig: 
Davids hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Natans 
hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Levi hus och 
släkt för sig och deras kvinnor för sig, Shimeis släkt för sig och 
deras kvinnor för sig, alla övriga släkter var för sig och deras 
kvinnor för sig. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems 
invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet.

Rom 11:29
...för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.

Jes 66:8
Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan 
ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på 
ett ögonblick, eftersom Sion föder sina barn redan när 
värkarna börjar?

2 Krön 7:13-14
Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder 
gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland 
mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, 
ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig 
från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och 
förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.
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Matt 4:5-6
Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag 
kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända 
fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras 
fäder, så att jag inte kommer och slår landet med 
tillspillogivning.

Matt 23:39
Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: 
Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

1 Tim 3:15-16
Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete 
sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, 
sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är 
gudsfruktans hemlighet: Han blev uppenbarad i köttet, bevisad 
rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland 
folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.

Upp 1:7
Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, 
även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar 
ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.

Joh 16:8
Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd 
och rättfärdighet och dom.

Apg 4:8-10
Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och svarade dem: 
"Rådsherrar och äldste för vårt folk! Om vi står till svars i dag 
för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han 
blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står 
frisk framför er i kraft av Jesu Kristi nasaréns namn. Ni 
korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda.

Rom 11:26
Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: 
Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från 
Jakob.

Gal 4:25
Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien och motsvarar det 
nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina 
barn.
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Upp 11:8
Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som 
andligt talat kallas Sodom och Egypten och där även deras 
Herre blev korsfäst.

Jes 1:10
Hör Herrens ord, ni Sodomsfurstar, lyssna till vår Guds 
undervisning, du Gomorrafolk!

Upp 11:8
Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som 
andligt talat kallas Sodom och Egypten och där även deras 
Herre blev korsfäst.

Upp 11:2
Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är 
given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden 
under sina fötter i fyrtiotvå månader.

Upp 20:9
De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas 
läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen 
och förtärde dem.

Jes 61:1
Herren Guds Ande är över mig, för Herren har smort mig till 
att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt 
mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa 
frihet för de fångna och befrielse för de bundna

Rom 11:15
För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska 
då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?
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