
Avsnitt 69:
Världens blickar vänds mot Jerusalem

 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!

Matt 24:4-5
Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och 
säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 

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

1Joh 2:22-23
Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som 
förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som 
bekänner Sonen har också Fadern.

Sak 12:1-3
En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och 
lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: Se, jag skall göra 
Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall 
drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra 
Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på 
den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. 

Sak 14:1-2
Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla 
hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och 
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kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli 
utrotad.

Jes 56:7
dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras 
brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens 
hus för alla folk.
Matt 21:13
och sade till dem: "Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till 
ett rövarnäste."

Sak 14:16-19
Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall 
dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddo-
högtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe 
konungen, Herren Sebaot, skall inget regn komma över dem. Om Egyptens folkstam inte drar 
upp och kommer dit, skall inte heller något regn komma. Detta blir den plåga som Herren 
skall slå hednafolken med, de som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Detta skall 
vara det straff som drabbar Egypten, ja, det straff som drabbar alla hednafolk som inte drar 
upp för att fira lövhyddohögtiden.

Jes 60:6-12
Skaror av kameler skall övertäcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba skall 
de alla komma, guld och rökelse skall de bära. De skall förkunna Herrens lov. Alla Kedars 
hjordar skall samlas till dig, Nebajots baggar skall stå till din tjänst. Till mitt välbehag skall de 
offras på mitt altare, och min härlighets hus skall jag förhärliga. Vilka är dessa som kommer 
farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Ty kustländerna väntar på mig, och 
främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig 
silver och guld åt Herrens, din Guds, namn, åt Israels Helige, ty han förhärligar dig. 
Främlingar skall bygga upp dina murar, och deras kungar skall betjäna dig. Ty jag slog dig i 
min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Dina portar skall ständigt
hållas öppna - varken dag eller natt skall de stängas - så att folkens rikedomar kan föras till 
dig och deras kungar föras med i tåget. Ty det hednafolk eller rike som inte vill tjäna dig
skall förgås. Ja, sådana hednafolk skall i grund förgöras.

Jes 66:18:23
Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag skall samla alla 
hednafolk och tungomål, och de skall komma och se min härlighet. Jag skall sätta ett tecken 
ibland dem. Några av dem som blir räddade skall jag sända som budbärare till 
hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttefolken, till Tubal och Javan, till kustländerna i 
fjärran, som inte har hört talas om mig eller sett min härlighet. De skall förkunna min 
härlighet bland hednafolken. De skall som en offergåva åt Herren föra alla era bröder ut 
från alla hednafolk på hästar, i vagnar och bärstolar, på mulåsnor och dromedarer fram till 
mitt heliga berg i Jerusalem, säger Herren, på samma sätt som Israels folk i rena kärl för 
fram offergåvor till Herrens hus. Och somliga av dem skall jag ta till mina präster, till mina 
leviter, säger Herren. Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden, som jag skapar, blir 
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bestående inför mig, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger Herren. Och 
nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor 
komma och tillbe inför mig, säger Herren. 


