
Avsnitt 13:
Staten Israel 70 år

Amos 9:11-15
På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura 
igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag ska bygga 
upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad 
som är kvar av Edom och av alla hednafolk över vilka mitt 
namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se, dagar ska 
komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i 
spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen ska 
drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut 
på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda 
städer och få bo i dem, de ska plantera vingårdar och få 
dricka vinet från dem, de ska anlägga trädgårdar och få äta 
deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska 
inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger 
Herren din Gud.

1 Tess 5:2
Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv 
om natten.
1 Tess 4:16 
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de 
som har dött i Kristus ska uppstå först.

2 Tess 1:10
...när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina 
heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har 
trott det vittnesbörd vi gav er.

Apg 1:6-7
När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden 
nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" Han svarade 
dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som 
Fadern i sin makt har bestämt.
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Jer 16:15
... utan: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut 
ur landet i norr och ur alla andra länder dit han hade fördrivit 
dem.” För jag ska föra dem tillbaka till deras land som jag 
gav deras fäder.

Jes 16:5
...då ska en tron befästas genom nåd. I trohet ska en furste 
sitta på den i Davids hydda, en som söker det rätta och 
främjar rättfärdighet.

Apg 15:16-18
Därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids 
fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den 
igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla 
hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren 
som gör detta, det som är känt från evighet.

Rom 4:13
Det var inte genom lagen som Abraham och hans 
avkomlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den 
rättfärdighet som kommer av tro.

Apg 15:18
...det som är känt från evighet.

3 Mos 26:3-5
Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och 
följer dem, ska jag ge er regn i rätt tid så att jorden ger sin 
gröda och träden på marken bär sin frukt. Trösktiden ska hos 
er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen ska räcka till 
såningstiden, och ni ska ha bröd nog för att äta er mätta och 
ni ska bo trygga i ert land.
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