
Avsnitt 15:
Alijah, judarnas återvändo

5 Mos 30:1-6
När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen 
som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta 
bland alla de hednafolk dit Herren, din Gud, fördriver dig, 
och du vänder om till Herren, din Gud, och lyder hans röst, i 
allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt 
hjärta och av hela din själ, då skall Herren, din Gud, göra slut 
på din fångenskap och förbarma sig över dig. Herren, din 
Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har 
skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens 
ände, skulle Herren, din Gud, samla dig därifrån och hämta 
dig därifrån. Herren, din Gud, skall föra dig in i det land som 
dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det. Han 
skall göra dig gott och föröka dig, mer än dina fäder. Herren, 
din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes 
hjärtan, så att du älskar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta 
och av hela din själ. Då ska du få leva.

Jes 43:1-2
Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han 
som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, 
jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå 
genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall 
de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du 
inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.
Jes 43:5-7
Frukta inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma 
från öster, och från väster skall jag samla dig. Jag skall säga 
till länderna i norr: "Ge hit!" och till södern: "Håll dem inte 
tillbaka! För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från 
jordens ände, var och en som är uppkallad efter mitt namn, 
och som jag har skapat till min ära, som jag har format och 
gjort.
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Jes 40:1
Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud.

Jer 31:10-11
Hör Herrens ord, ni hednafolk, och förkunna det i 
kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall 
också samla det och bevara det som en herde bevarar sin 
hjord. Ty Herren skall befria Jakob och friköpa honom från 
den som är starkare än han.

Rom 2:29
Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker 
genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt 
beröm, inte av människor utan av Gud.

Kol 2:11
I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, 
utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur.

Jak 1:12
Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått 
sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som 
älskar honom.

Hes 36:25-28
Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall 
rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall 
ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag 
skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 
Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni 
vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer 
dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och 
ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.

Hes 36:20-22
Men vart de än kom till hednafolken vanärade de mitt heliga 
namn. Man sade om dem: Detta är Herrens folk, och ändå 
måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn, 
som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför 
till Israels hus: Så säger Herren, Herren: Inte för er skull gör 
jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, 
det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till.

Matt 6:9
Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt 
namn.
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10:42 – 11:45
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14:14 – 14:27

15:30 – 15:59

16:36 – 17:32
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Hes 36:25
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.

20:38 - 20:58


