
Avsnitt 68:
Kärleken tilltar för brudaskaran

 Jes 19:23-25
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!

Joh 17:20-23
Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom 
deras ord.  Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i 
mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du 
gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i 
mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, 
och att du har älskat dem så som du har älskat mig.

Jes 19:18
På den dagen ska det finnas fem städer i Egyptens land som talar Kanaans språk och 
svär vid Herren Sebaot. En av dem ska heta Ir-Haheres. 

Jes 19:19-21
På den tiden ska ett altare vara rest åt Herren mitt i Egyptens land och en stod åt 
Herren vid landets gräns. De ska vara till tecken och vittnesbörd om Herren Sebaot i 
Egyptens land. För när de ropar till Herren på grund av förtryckarna ska han sända 
dem en frälsare och förkämpe somska befria dem. Herren ska göra sig känd för 
egyptierna, och egyptierna ska på den tiden lära känna Herren. De ska tjäna honom 
med slaktoffer och matoffer och ge löften åt Herren och uppfylla dem. 

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
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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.
Apg 1:6
När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta 
riket åt Israel?"
Rom 15:8-12
Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och 
bekräfta löftena till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, 
som det står skrivet: Därför vill jag tacka dig bland hednafolken och lovsjunga ditt namn. Det 
står också: Jubla, ni hednafolk, tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe: Lova 
Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk. Och vidare säger Jesaja: Ishais rot, han som 
står upp för att regera över folken, på honom ska hednafolken hoppas.

Rom 11:23-24
och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, 
fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de 
orenade och förnedrade sina kroppar med varandra.

Jes 62:10
Gå fram, fram genom portarna, bana väg för folket! Röj, röj en väg och rensa bort stenarna,
res ett baner för folken!

1 Mos 17:19-21
Men Gud sade: ”Nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet 
Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma 
efter honom. Men också när det gäller Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom 
och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till tolv hövdingar, och 
jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom 
som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år.”

Ef 2:11-14
Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var födda som hedningar och kallades oomskurna 
av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av 
människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel 
och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen.
Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi 
blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin 
kropp.

2/2


