
Avsnitt 40:
Hopp för dem med miljöångest?

 
Jes 35:1-6
Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig 
och blomstra som en lilja. Den skall blomstra skönt och fröjda 
sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet skall ges åt 
den, Karmels och Sarons prakt. De skall få se Herrens 
härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk 
vacklande knän. Säg till de försagda: ’Var starka, frukta inte!’ 
Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från 
Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då skall de blindas 
ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall 
hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten 
skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.

Rom 8:19-21
Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska 
uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, 
inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. 
Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt 
slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga 
frihet.

Jes 11:6
Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland 
killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara 
tillsammans, och en liten pojke ska valla dem.

Hebr 12:12
Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän.

Jes 11:3-4
Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte 
döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör, 
utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med 
rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå 
jorden med sin muns stav, döda de ogudaktiga med sina 
läppars ande.
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Jes 61:1-3
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, att förkunna 
ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, 
att trösta alla sörjande, att ge de sörjande i Sion 
huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, 
lovsångsdräkt i stället för en modfälld ande. Och de ska kallas 
’rättfärdighetens terebinter’, planterade av Herren till hans 
förhärligande.

Matt 11:5
Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda 
uppstår och fattiga får höra glädjens budskap.
Luk 7:22
Han svarade dem: ’Gå och berätta för Johannes vad ni sett 
och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, 
döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap.’

Luk 17:21
Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, 
Guds rike är mitt ibland er [Annan översättning: ”inom er”].

Apg 3:19-21
Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 
och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och 
han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 
Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det 
blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga 
profeters mun från urminnes tid.

Jes 51:3
Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess 
ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens 
lustgård. Fröjd och glädje ska höras därinne, tacksägelse och 
lovsångsljud.

Matt 24:30
Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens 
alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på 
himlens moln med stor makt och härlighet.

1 Pet 4:13
Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få 
jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.
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Jes 61:1-2
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, att förkunna 
ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, 
att trösta alla sörjande
Luk 4:18-19
Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att 
förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att 
utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de 
förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Jes 63:4
För hämndens dag var i mitt hjärta och året för min 
återlösning hade kommit.

Jes 33:24
Och ingen av invånarna ska säga: ’Jag är sjuk.’ Folket som 
bor där har fått sin synd förlåten.

Matt 13:24-30
En annan liknelse framställde han för dem: ’Himmelriket är likt 
en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom 
hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan 
sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också 
ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst 
sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset 
kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna 
frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 
Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på 
samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram 
till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till 
skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i 
knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i 
min loge.’
Matt 13:36-43 ”Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick 
hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: 
’Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.’ Han svarade: 
’Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är 
världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes 
barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är 
tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. Som när 
ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid 
tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, 
och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som 
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blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i 
den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 
Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, 
du som har öron att höra med!’

Sak 14:3-4
Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som 
han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han 
stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut.

Sak 14:11-12
Folket ska bo där i ro, och ingen förbannelse ska finnas mer. 
Jerusalem ska bo i trygghet. Detta är den plåga med vilken 
Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem: Han ska 
låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter, deras 
ögon ska ruttna i sina hålor och deras tunga ska ruttna i deras 
mun.

1 Tim 3:16
Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han [Andra 
handskrifter: ”Gud”. De två grekiska orden är mycket lika 
varandra i det förkortade skrivsätt som användes i 
handskrifterna: OS (han) och S (TheΘ ós , Gud). Båda 
varianterna förkunnar Jesu gudom som den uppenbarade 
hemligheten.] blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig 
genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, 
trodd i världen, upptagen i härligheten.
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