
Avsnitt 14:
Guds löften till Israels berg

Hes 36:1-12
Du människobarn, profetera för Israels berg och säg: Ni 
Israels berg, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren: 
Eftersom fienden säger om er: "Ha, ha, de urgamla 
offerhöjderna har nu blivit vår egendom", därför måste du 
profetera och säga: Så säger Herren, Herren: Eftersom man 
har ödelagt er och från alla sidor längtar efter att få sluka er, 
för att ni skall tillfalla de övriga folken som deras egendom, 
och eftersom ni hånas och förtalas av onda människor, därför, 
ni Israels berg, lyssna nu till Herrens, Herrens ord! Så säger 
Herren, Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och 
dalarna, till de öde ruinerna och de övergivna städerna, som 
har lämnats till rov och hån åt de övriga folken runt omkring. 
Ja, så säger Herren, Herren: Sannerligen, i brinnande 
nitälskan har jag talat mot de övriga folken och mot hela 
Edom. De har med glädje i hjärtat och med förakt i själen tagit 
mitt land i besittning för att tömma det och göra det till sitt 
byte. Profetera därför om Israels land och säg till bergen och 
höjderna, till bäckarna och dalarna: Så säger Herren, Herren: 
Se, i nitälskan och i vrede har jag talat, eftersom ni hånas av 
folken. Därför säger Herren, Herren så: Jag lyfter min hand 
och försäkrar: Sannerligen, folken runt omkring er skall själva 
bli förödmjukade. Men ni, Israels berg, skall åter grönska och 
bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka. 
Ty jag skall komma till er och jag skall vända mig till er, och ni 
skall brukas och besås. Jag skall föra samman på er många 
människor, hela Israels hus. I städerna skall det på nytt bo 
människor och ruinerna skall byggas upp. Jag skall föra 
samman på er mängder av människor och boskap, och de 
skall bli fruktsamma och föröka sig. Jag skall låta er bli 
bebodda, alldeles som ni förr var. Jag skall göra er ännu mer 
gott än tidigare. Och ni skall inse att jag är Herren. Jag skall 
åter låta människor vandra fram över er, nämligen mitt folk 
Israel. De skall ha er till besittning, och ni skall vara deras 
arvedel, och ni skall inte mer döda deras barn.
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3 Mos 25:23
När ni säljer jord ska ni inte sälja den för all framtid, för 
landet är mitt. Ni är främlingar och gäster hos mig.

5 Mos 11:11-12
Nej, det land dit ni nu drar för att ta det i besittning är ett land 
med berg och dalar som får vatten att dricka genom himlens 
regn. Det är ett land som Herren din Gud har omsorg om. 
Ständigt vilar Herren din Guds ögon på det, från årets början 
till årets slut.

Hes 47:21-23
Ni ska utskifta detta land åt er efter Israels stammar. Ni ska 
dela ut det genom lottkastning till arvedel åt er själva och åt 
främlingarna, som bor och föder barn ibland er. De ska vara 
för er så som infödda bland Israels barn. De ska med er få 
arvslott bland Israels stammar. I den stam där främlingen bor 
ska ni ge honom hans arvedel, säger Herren Gud.

3 Mos 20:22
Ni ska hålla alla mina stadgar och lagar och följa dem, för att 
landet inte ska spy ut er, det land dit jag nu för er så att ni får 
bo där.

Hes 36:24-27
För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder 
och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att 
ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla 
era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande 
komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge 
er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma in i er och 
göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina 
lagar och följer dem.

1 Mos 15:16
I fjärde släktledet ska de återvända hit, för amoreerna har 
ännu inte fyllt sina synders mått.

3 Mos 18:27-28
Alla dessa avskyvärda ting har landets invånare gjort, de som 
var där före er, och landet har blivit orenat. Gör inte något 
sådant så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk 
som har bott där före er.

07:00 – 07:36

07:37 – 08:30

12:30 – 13:27

14:49 – 15:04

17:37 – 18:55

22:13 – 22:24

22:25 - 22:39

2/3



3/3

2 Krön 36:21
Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen 
att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater – så länge det 
låg öde hade det sabbat – till dess att sjuttio år hade gått.
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