
Avsnitt 67:
Egypten, Assyrien och Israel tjänar Herren

 
Jes 19:23-25
En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, den Högstes heliga boning.
På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och 
assyrierna ska komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna ska 
tjäna Herren tillsammans med assyrierna. På den dagen ska Israel vara den tredje vid 
sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot ska 
välsigna dem och säga: Välsignat är Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers 
verk, och Israel, min arvedel!.

Sak 14:16-19
Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem 
ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira 
lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem 
för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över dem. Om Egyptens 
folkstam inte drar upp och kommer dit, blir det heller inget regn över dem. Detta blir 
den plåga som Herren låter drabba de hednafolk som inte drar upp för att fira 
lövhyddohögtiden. Det blir straffet som drabbar Egypten, straffet som drabbar alla 
hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.

1 Mos 10
Detta är Noas söners fortsatta historia, Sems, Hams och Jafets.Åt dem föddes söner 
efter floden. Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek och Tiras. 
Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisha och Tarshish, 
kitteerna och dodaneerna. Från dessa har folken i hedningarnas kustområden spritt ut 
sig i sina länder, alla med sitt språk i sina stammar och folk. Hams söner var Kush, 
Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och 
Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan Kush blev far till Nimrod, som var den 
förste som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför 
brukar man säga: ”En väldig jägare inför Herren som Nimrod.” Hans rike hade sin 
början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Shinars land. Från det landet drog han sedan 
ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela och Resen mellan Nineve och Kela. 
Detta är den stora staden.Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehabeerna, 
naftuheerna, patroseerna, kasluheerna, den stam som filisteerna härstammar från, och 
kaftoreerna. Kanaan blev far till Sidon, som var hans förstfödde, och Het, vidare 
jebusiterna, amoreerna, girgasheerna,  hiveerna, arkeerna, sineerna, arvadeerna, 
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semareerna och hamateerna. Senare utbredde sig kananeernas släkter ytterligare så att 
deras område sträckte sig från Sidon mot Gerar ända till Gaza och mot Sodom, Gomorra, 
Adma och Sebojim ända till Lasha. Detta var Hams söner efter deras stammar och språk i 
deras länder och bland deras folk. Söner föddes också åt Sem, Jafets äldre bror, och han 
blev stamfar till alla Ebers söner. Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. 
Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. Arpakshad blev far till Shela och Shela blev far 
till Eber. Men åt Eber föddes två söner. Den ene hette Peleg, för under hans tid blev jorden 
uppdelad. Hans bror hette Joktan. Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, 
Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Havila och Jobab. Alla dessa var Joktans 
söner. De hade sina boplatser från Mesha mot Sefar, mot bergsområdet i öster. Detta var 
Sems söner efter deras stammar och språk i deras länder och efter deras folk. Detta var 
Noas söners stammar efter deras släktled i deras folk. Från dem har folken utbrett sig på 
jorden efter floden.

1 Mos 9:27
Gud ska utvidga Jafet, han ska bo i Sems tält. Och Kanaan ska bli deras slav.

1 Mos 11:31-32
Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru 
Saraj, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för 
att bege sig till Kanaans land. Men när de kom till Harran bosatte de sig där. Teras ålder 
blev tvåhundrafem år, och Tera dog i Harran.

1 Mos 12:1-7
Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till 
det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och 
göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig 
och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.” Abram 
gav sig i väg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abram var 
sjuttiofem år när han lämnade Harran. Han tog med sig sin hustru Saraj och sin brorson Lot, 
alla ägodelar och allt det folk de skaffat sig i Harran och gav sig av mot Kanaans land.
När de kom till Kanaans land fortsatte Abram in i landet ända till Shekems område, till 
Mores terebint. På den tiden bodde kananeerna i landet. Och Herren uppenbarade sig för 
Abram och sade: ”Åt dina efterkommande ska jag ge detta land.” Då byggde han ett altare 
åt Herren som hade uppenbarat sig för honom.

1 Mos 12:10
Men det blev svält i landet, och Abram flyttade ner till Egypten för att bo där som främling, 
eftersom svälten var svår i landet. 

1 Mos 25:1-4, 12-18
Abraham tog sig åter en hustru, och hon hette Ketura. Hon födde åt honom Simran, Jokshan, 
Medan, Midjan, Jishbak och Shua. Jokshan blev far till Saba och Dedan, och Dedans söner 
var ashureerna, letusheerna och leummeerna. Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Abida och 
Eldaa. Alla dessa var Keturas söner. [...]  Detta är Ismaels, Abrahams sons, fortsatta historia. 
Han föddes åt Abraham av Hagar, Saras egyptiska slavinna. Och detta är namnen på 
Ismaels söner i den ordning de föddes: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel, 
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Mibsam,  Mishma, Duma och Massa, Hadad och Tema, Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var 
Ismaels söner och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger, tolv furstar för deras 
stammar. Ismaels ålder blev hundratrettiosju år. Därefter gav han upp andan och dog och 
samlades till sitt folk. Hans ättlingar bodde i områdena från Havila ända till Shur öster om 
Egypten, där vägen går mot Assyrien. De slog sig ner mitt emot alla sina bröder.


