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Inledning
Föreliggande kompendium har vuxit fram 
under en serie bibelstudiekvällar som hållits 
i Föreningen Logos’ regi i Biblion, Vasa, från 
augusti 2008 till februari 2010.
Ett gott stöd i arbetet har varit Kushel: Eze-
kiel. Som referenslitteratur har även använts 
Gezeliernas bibelverk och Concordia Self 
Study Bible.
Ett varmt tack riktas till teol.dr Seth Erlands-
son, som har bistått med genomläsning av 
manuskriptet och gjort värdefulla synpunkter 
på faktauppgifter. 
Kronologiska data är svåra att fastställa enty-
digt för denna tid och det finns olika modeller. 
Här används vanligen datering enligt Svenska 
Folkbibeln 1998.

Kronologisk översikt
722 Assyriernas kung Sargon II intar och 

förstör Samaria och för bort Nordrikets 
folk.

612 Kung Nabopalassar av Babylonien intar 
Assyrien.

605 General Nebukadnessar slår Egyptens 
Farao Neko vid Karkemis. Kung 605–
562. Tog fångar från Juda, bl.a. Daniel. 
Jojakim (=Eljakim, Josias son) kung i 
Juda (609–598). Han efterträddes för tre 
månader av sin son Jojakin.

597 Nebukadnessar åter till Juda (2 Kung 
24:10), tar Jojakin till fånga och 10.000 av 
de bästa i landet till Babel. Sidkia (=Joja-
kins farbror Mattanja) lydkung. 

 Sidkia gör uppror och Jerusalem beläg-
ras från 15.1.587 under 1,5 år och för-
störs den 14 augusti 586 f.Kr. (2 Kung 
25). Alla kvarvarande förs till Babel, 
utom några av de fattigaste som lämnas 
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för att sköta vingårdar och åkrar. 
Gedalja utses till styresman.

538 Perserna intar Babel. Kores’ edikt.
458 Prästen Esra återvänder med ca 2.000 

judar.
445 Ståthållaren Nehemja restaurerar muren.
433 Nehemja tillbaka till Persien.
432 Nehemja återvänder för andra gången. 

Profeten Malakis tid.

Hesekiels verksamhet
H. verkade bland de deporterade i Babel. 
Tiden före 586 profeterar han om Jerusalems 
ofärd, varnar för det falska hoppet att Jerusa-
lem inte kan gå under i syfte att väcka ånger 
och lydnad för Herren.
Tiden efter 586 är han en budbärare om under-
gång för hednafolken. Han predikar tröst och 
hopp om att återvända från exilen och om 
Guds folks slutliga upprättelse. Han betonar 
vikten att hålla fast vid Guds ord, för att folket 
om möjligt skulle bevara tron när de en gång 
får återvända.

Litterär stil
Boken är en blandning av poetisk, konstnär-
lig skildring och berättande prosa. Hesekiel 
är än en sträng domspredikant, än en mild 
rådgivare och bekännare. Han ger en levande 
utmålning med bilder och symbolhandlingar. 
Boken har många likheter med Uppenbarelse-
boken. Paralleller till NT finner vi också i Jesu 
liknelser och i Petrus syn i Apg 10.

Tema och struktur
Tema som återkommer ofta: ”Ni ska inse att jag 
är HERREN.”
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Kapitel 1
Gud sänder en talesman till sitt upproriska folk 
(1:1–3:27)
v1–3 I det trettionde året: sannolikt profe-
tens ålder. 4 Mos 4:3, 30 utsäger att prästerna 
började sin tjänst i templet vid den åldern. 
Jesus inledde sin offentliga verksamhet som 
30-åring.
Hesekiel var präst, en folkets ledare, och 
fördes till Babel 597 f.Kr. Han levde i Tel Abib 
(3:15) vid floden Kebar, en biflod till Eufrat. 
Möjligen ägde han ett hus där judarnas äldste 
brukade samlas (8:1, 20:1). Han verkade i 22 
år: från sommaren 593 till 571 (eller möjligen 
592–570).
”HERRENS hand kom över honom”: särskilda 
gåvor. Initiativet var Guds, inte Hesekiels. 
HERREN är frälsarnamnet i GT. Jfr v 28: En 
syn som liknade HERRENS härlighet. Inte 
reell verklighet, måste tolkas utifrån profetens 
beskrivning.
v4 stormvind, jfr åska och blixtar vid Sinai, 
molnstoden, förtärande eld.
v5–15 levande väsen = keruber (10:15). 1 
Mos 3:24: bevakade lustgården. Två keruber 
på nådastolen (2 Mos 25:17–19), som repr. 
Guds närvaro. Kerubfigurer vävdes in i för-
låten. Salomo lät göra keruber av olivträ, 6 
m höga och överdragna av rent guld, i det 
allra heligaste (1 Kung 6:23f). Representerar 
Guds helighet, änglar som är budbärare. Gud 
ser överallt (jordens fyra hörn), änglarna 
är snabba (vingarna) och kan när som helst 
utföra Guds befallningar.
Intelligens och kraft från fyra klasser av ska-
pade varelser: människan (intellekt), de vilda 
djuren (styrka som ett lejon), husdjuren (seg 
och trogen tjänst: oxen) och flygande djur 
(frihet, skarp syn som en örn). De går rakt 
fram utan att distraheras när de utför Guds 
vilja. Skapade bara för att tjäna Gud.
Blixtar och glöd påminner om Guds helighet 
och renhet.
v 16–21 Krysolit: kristallinisk substans som 

vackert bryter ljuset, betyder guldsten. Geo-
logiskt namn: olivin (mineralnamn: peridot), 
grön färg. Märklig beskrivning. Väsendena är 
alltid redo att lyda Guds order. Likhet finns 
med stridsvagnar, eller Daniels syn 7:9.
v22–24 Gud syns åtskild från keruberna av ett 
himlavalv. En multimedial framställning av 
stor vördnad.
v25–28 Eld vittnar om rening, dom. Regnbå-
gen vittnar sedan Noas tid om Guds välsig-
nelser. Inte ens hans stränghet överglänsas av 
hans nåd och barmhärtighet. Ordet ”liknade” 
visar att vi aldrig kan se hela Guds härlighet, 
bara bilder av den. De olika beskrivningarna 
visar symboliskt på olika sidor av Gud.  Hese-
kiel faller ner i vördnad.
Allmänna kommentarer till kapitel 1: Många 
upprepningar i beskrivningen visar att H. 
hade svårt att fatta vad det handlade om, och 
svårt att kunna uttrycka det i ord. Det var inte 
bara ett fyrverkeri för att H. skulle få njuta av, 
utan en utrustning för hans kommande tjänst: 
att ge honom styrka och tro. Många element 
i synen återkommer senare under hans pro-
fetior. Det behövdes verkligen extra kraft att 
tro på Gud: det verkade som om Israels Gud 
hade kuvats under Marduk, Babylons gud, 
och hans tempel skulle snart förstöras. Det var 
lätt att tvivla på Gud. H:s syn var Guds sätt att 
väcka en profet som kunde hotas av modfälld-
het för att verka bland ett modfällt folk.
Gud sa i synen: jag har makt över erövra-
rens hjärta, över allt skapat, och jag har makt 
att hålla mina löften. Vi kan inte förstå alla 
detaljer, men vi ser av många detaljer att Gud 
känner Jerusalems tempel till fullo, och det 
vittnar om att han känner också oss i minsta 
detalj.
I GT uppenbarar Gud sig i sin härlighet 
ibland i majestätiska och uppseendeväckande 
former: i den brinnande busken, som ett moln 
som fyller Salomos tempel vid invigningen 
(1 Kung 8:10f). Ibland uppenbarar Gud sig i 
fruktansvärd vrede (Koras m.fl. uppror, 4 Mos 
16:42).

Första delen 
Hot om dom över Guds obotfärdiga folk (kap 1–24)
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Kapitel 2
v1 H. hade fallit på sitt ansikte. Gud reser upp 
honom. Ca 90 gånger tilltalas H. som ”män-
niskobarn”. Han var en Adams son, syndig 
människa, som kallades till ett särskilt upp-
drag av Gud. Det var inte i egenskap av präst 
eller en from man som han kallades. Det är en 
farlig frestelse för varje ledare att bli högmo-
dig och utöva makt. Men det försvårar arbetet 
i Guds rike. 
v2 H. kunde inte stå själv, utan han behövde 
Andens kraft. All kraft kom från Gud. Inte 
heller kunde han själv profetera, utan Gud 
gav honom det han skulle säga. H. skulle bara 
lyssna och sedan tala och göra. Gud ansvarar 
själv för sitt budskap. Gud låter inte H. bara 
ligga i skräck och vördnad, utan han fick en 
uppgift att göra. Så vill Gud också resa oss 
upp och föra oss i sin tjänst.
v3–7 Ordet ”upprorisk” återkommer många 
gånger. Israel är ett avfälligt folk, och inte 
bara passivt avfälligt utan de har gjort uppror 
mot Gud. Israel hade fått ett särskilt uppdrag 
genom löftet till Abraham: de hade avskilts 
åt Gud, gjorts heliga, inte för att de var bättre 
eller frommare än andra, utan för Gud ville 
det. Men de följde andra gudar, och det var 
orsak till att de nu var i landsflykt. 
Vi ser här en fin beskrivning av Guds långmo-
dighet: tålamod under en lång tid. Han uthär-
dade deras avfall länge, han kunde ha över-
gett dem. Men ännu sänder han sin profet. Det 
kan ge oss en lärdom, att inte förtvivla fast vi 
inte så snabbt ser resultat av våra ansträng-
ningar att kalla människor till omvändelse. 
Fortsätt att be och arbeta!
H. måste visa folket att det budskap han kom 
med var det samma som Abraham m.fl. hade 
fått. Det var inte hans budskap, utan Guds. 
Det var inte Gud som hade förändrats, utan 
folket. Det måste han överbevisa dem om.
H. måste fortsätta oberoende av om folket tog 
emot hans budskap eller inte. Också de som 
förkastade honom måste medge att han var en 
Guds profet, särskilt när Jerusalem hade fallit 
precis som H. hade förutsagt. Vi ska fortsätta 
att dela ut Guds ord oberoende av hur åhö-
rarna tar emot det, och visa dem att det inte 
bara är våra egna åsikter vi framför. Vi vittnar 
för att Gud har befallt det, inte för att det blir 
väl mottaget.

v8–9 H. fick inte väja för att folket föraktade 
honom, begabbade honom eller ifrågasatte 
hans auktoritet. Om han hade gjort det, eller 
tyckt att hans symbolhandlingar var alltför 
svåra att utföra, skulle han ha varit lika upp-
rorisk som folket. 
Som Gud ger oss mat att äta för kroppens 
skull, så ger han Ordet för själens skull. Guds 
ord skulle nu smälta in i profetens kropp och 
bli en del av honom, han skulle äta Guds ord. 
v10 Innehållet var inte lättsmält eller trevligt, 
utan klagan och jämmer på alla sidor.

Kapitel 3
v1–2 Som maten ska ätas för att upptas av 
kroppen, så ska Guds ord upptas av profeten i 
hela hans väsen, in i minsta fiber. Profeten ska 
först göra budskapet till sitt eget, sedan kan 
han föra det till sitt folk. Jfr Upp 10:8f. Jer 15: 
profetkallets vånda, v16.
v3 Budskapet var inte behagligt, men det 
smakade sött i munnen. Trots att det innehöll 
så mycket klagan och jämmer var det ändå en 
stor uppgift att få vara Guds sändebud. Det är 
aldrig trevligt att tillämpa Guds lag åt andra. 
Det mottas inte med glädje, utan leder till 
klagan och jämmer. Därför undviker vi gärna 
att förkunna den delen av budskapet. Motvik-
ten är att det är privilegium som Gud ger att 
förkunna hans ord.
v 4–7 är en upprepning av 2:3–7 med två 
utvikningar. (1) Profeten behövde inte lära sig 
något nytt språk. Främlingar skulle ha lyssnat 
till honom. (2) Eftersom Israels folk inte lyss-
nar ska profeten få en egenskap som gör att 
han orkar stå emot deras kritik: en panna hård 
som diamant. (Jer 15:20, Mika 3:8) Profeten 
hyste knappast illusioner om framgång, han 
kände sitt folks hårdhet och obotfärdighet. 
Men han måste tåla det, och ändå fortsätta 
att predika. Han skulle räknas ut och buas ut, 
men inte besegras.
Främmande språk är ett tecken mot hedna-
folken, 1 Kor 14:21ff. Jes 28:11, de främmande 
språken var ett tecken på straffdom över 
Israel.
Det är ofta svårast att predika Guds ord för 
dem som står oss allra närmast, de som har 
samma språk, kultur, seder och bruk. Det kan 
vara lättare att vara missionärer i ett främ-
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mande land än att vittna om Jesus för sina 
närmaste vänner. Det beror på att vi låter våra 
känslor ta överhand. Då behöver vi Guds sär-
skilda gåva.
v12–13 Ljudet av vingar och hjul påminde om 
den tidigare synen. Gud ger en återblick: den 
Gud som visade sig i sin härlighet är samma 
Gud som sänder honom att profetera. Synen 
var en grund för kallelsen.
v14 H. blev bedrövad och upprörd. Varför 
måste han predika för dem som är så trotsiga 
och rebelliska? Varför ett så tragiskt budskap?
v15 Gud hade ändå kontrollen, och förde 
honom till det ställe där han skulle predika. H. 
var under sju dagar oförmögen att profetera, 
han var så bedrövad. Vår första reaktion när 
vi står inför en till synes övermänsklig uppgift 
är: “Det här klarar jag inte.” Vi blir paralyse-
rade. Vi känner oss illa utrustade. Vi glömmer 
att det är Gud som kallar och utrustar oss att 
utföra hans uppgift.
v16–21 Efter sju dagar kom Guds ord till pro-
feten med en sträng varning. Guds straffdom 
kommer att ske oberoende av om han förde 
fram budskapet eller inte. Men han är ansva-
rig för att det förs ut enligt Guds uppdrag. 
(Hes 33:2–9) De som har hört Guds ord behö-
ver påminnas om sitt ansvar att föra ut bud-
skapet till andra. Gud har gett ett förtroende: 
om de troget för ut Guds budskap om synd 
och nåd, varning och tröst, blir de räddade 
undan den vrede som kommer över dem som 
inte gör det.
Gud tillåter ofta prövostenar att komma in i 
våra liv. Han för oss öga mot öga med omstän-
digheter som kräver att vi besluter om vi ska 
följa honom eller om vi följer den materialis-
tiska och förgängliga världen. Med hans hjälp 
övervinner vi prövostenarna och vinner star-
kare tro och liv. Om vi väljer att hoppa över 
dem snavar vi och faller.
v22–27 Det här verkar tala emot föreg. avsnitt: 
nu verkar Gud tala för att H. ska isolera sig, 
tidigare att ha ska ropa ut varningar. Han ska 
bindas med bojor, hans tunga ska bli stum. 
“Men när jag talar med dig” – H. ska inte tala 
sitt eget, sina egna åsikter. Han ska tiga om 
han inte har Guds ord att föra fram. Det finns 
utrymme för våra åsikter, men inte när Herren 
talar. Då måste vi vara noggranna att vi inte 
säger något annat än det som Han säger till 
oss att tala.

Introduktion till symbolhandlingarna
Kap 4–24 innehåller en mängd märkliga berät-
telser om hur H. måste förebilda Israels folk 
med olika handlingar. Ofta är de närmast 
omänskliga att utföra. Hur kunde han? Gjorde 
han dem verkligen? (En del kommentatorer 
har kallat dem ”charader”.)
De landsflyktiga måste ha insett att Gud 
handlade på ett speciellt sätt med H. En del 
besökte därför H. i hans hem. H. hade tillgång 
till en ”scen”, eller allmänt forum, i sitt hem. 
H. fick veta vad han skulle göra, gick ut fram-
för sitt hus där alla kunde se honom. De som 
såg honom funderade vad det kunde betyda, 
det konstiga, som H. gjorde. Då kunde han 
förklara. Han kunde också berätta att Gud har 
befallt honom att göra så.
Symbolhandlingarna blev snabbt omtalade 
bland alla judar. Ryktet gick: du kan inte tro 
vad H. gör nu! 
När H. gjorde saker som skulle ske under en 
lång tid gjorde han det troligen under den tid 
på dagen när folk såg på, och gick troligen 
hem till natten.

Kapitel 4
Jerusalems belägring förebildas (4:1–5:17)
v1 Lertavlor användes av historieskrivarna i 
Främre Orienten på den här tiden. Kontrakt, 
personliga egendomar noterades också på 
sådana med kilskrift. Arkeologerna har hittat 
stora bibliotek med sådana tavlor. Hammura-
bis lag ex. 
v2 Jfr 2 Kung 25, Jer 6:6, Hes 21:22.
v3 H skulle representera Gud, se på staden 
som med belägrarnas ögon. Järnplåten repre-
senterade folkets synd som skilde dem från 
Gud. Ett tecken: det är inte bara ett ondske-
fullt folk som plågar staden, utan det är Guds 
straffdom. Genom symbolhandlingen fick H. 
anledning att svara på folkets frågor varför 
det måste gå så här. Gud tillåter sådana beläg-
ringar för vårt bästa. Men han leder allting 
med sin starka hand. Det är det enda som kan 
föra oss igenom.
v4 Vänstra sidan, ansiktet mot norr och Nord-
riket. Mycket besvärligt att ligga på samma 
sida länge, mer än ett år. Men han gjorde tro-
ligen det här bara de tider på dagen när folk 
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kunde se honom, och gick in till sig andra 
tider. Han skulle bära folkets synder symbo-
liskt, vara deras representant. 
v5 Gud lade synderna på honom, men inte 
verkligt, för det skulle Jesus göra. Han skulle 
ligga som en sjuk som inte kunde röra sig. 
Den långa tiden symboliserar troligen Guds 
långmodighet, hans tålamod under århundra-
den med Israel. Nordriket hade gått under 125 
år före H:s tid. Samaria förstördes 722 f.Kr.
v6 Mycket kortare tid för Juda, Sydriket. Den 
tiden hade just börjat genom exilen i Babel. 
Svårt att hitta motsvarighet i antal år. Men 
390+40 = 430, dvs så många år som Israels 
barn var i Egypten (2 Mos 12:40). De 40 åren 
ger en förhoppning om att domstiden relativt 
snart tar slut. Guds nåd och barmhärtighet är 
ständigt närvarande. Det har funnits många 
försök att räkna tiden som en verklig tidspe-
riod, men det lyckas inte. Så Gezelius, som 
måste komma med märkliga förklaringar av 
varför siffrorna inte stämmer. Också i Daniel 
har tidsperioder samma effekt: de är en unge-
färlig angivelse, för att de ska förstås i andlig 
mening.
v7 Här spelar H. både rollen av profeten som 
kommer med Guds dom samtidigt som han 
representerar folket som ligger under domen. 
Den nakna armen betecknar Guds beredskap 
till att handla, och i själva verket är han redan 
i full aktion. 
v8 Bojorna eller repen som fängslar H. visar 
att folket inte självt har någon makt att 
komma loss. De är helt beroende av Guds 
beslut.
v9 En annan symbolhandling efter att ha legat 
på sidan. En blandning som visar på nödtid, 
hunger efter mat och rent vatten. 
v10 En matranson som motsvarar hälften av 
det som en man behöver per dag. Gez: 1 sikel 
≈ 20 lod, som enl. Wikipedia var 1/32 skål-
pund eller 13,16 g. 20 siklar ≈ 260 g. Kushel 
uppger mängden till 8 uns (eng. uns ≈ 27 g). 
v11 H. fick dricka 1/6 hin = 1 l vatten per dag. 
För liten dagsranson. Visar belägringstidens 
hungersnöd.
v12 Normalt använde man torkad kogödsel 
som bränsle. Nu skulle H. använda männis-
koavföring som bränsle, vilket ansågs orent. 
Mycket illaluktande. Förklaring:

v13 Israels barn tvingas äta oren mat. Detta 
var emot Mose lag, 3 Mos 7:16ff, 24. 
v14–15 H. protesterar och får rätt att avvika 
från befallningen för att inte bli oren. 
v16–17: förklaring till befallningen om oren 
mat, och knappheten. Gud visar att folket 
nu har blivit som andra folk, som inte gör 
skillnad mellan rent och orent. Fruktansvärt 
straff. Israels barn skulle inte vara som andra 
folk, de skulle vara heliga, åtskilda. Bileams 
profetia: 4 Mos 23:9. Nu har detta ändrats, pga 
folkets synd. Guds avsikt är att föra folket till 
ånger och bättring.

Kapitel 5
v1 Den fjärde symbolhandlingen: rakning av 
hår och skägg. Lika enkelt som det var att raka 
sig, lika enkelt var det för Gud att slå folket 
med hjälp av Nebukanessar. För en man var 
det en skam att raka av sitt hår och skägg, och 
tecken på stor sorg. Vågen betecknar Guds 
rättfärdighet och dom. Jfr “du är vägd på en 
våg”, Dan. 5.
v2 En tredjedel omkommer i staden under 
belägringen, en tredjedel slås med svärd utan-
för när de flyr från staden, resten strös ut som 
med vinden, i exil. 2 Kung 25:1–21; 2 Krön 
36:15–21; Jer 39.
v3 Några verkar först kunna räddas, inne-
slutna i Herrens mantel.
v4 Också några av dessa kommer att möta 
döden av Guds vrede, både i Juda och i exilen.
v5 Israels folk hade en särställning bland 
folken: utvalda för att bli till välsignelse också 
för andra folk (1 Mos 12:3). 
v6–7 De gjorde uppror, blev värre än andra 
folk. Gud skulle ha väntat mer av dem, som 
fått så stor välsignelse. Jfr Luk 12:48 (betrodda 
med mycket).
v8–9 En aldrig skådad dom: Jerusalem hade 
alltid tidigare blivit skonad från förstörelse.
v10 Man praktiserade kannibalism! Jfr 2 Kung 
6:28f; Klag 2:20; 4:10.
v11 Den värsta synden var att folket var otro-
get. Jfr Hos 1–3: den otrogna hustrun. Israels 
nationalsynd: avgudadyrkan, som jämförs och 
avbildas med hor. Värst var dyrkan av Baal. 
Man dyrkade också solen, månen och stjär-
norna. Vi inbillar oss att vi är högre stående, 
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mera kultiverade. Men den värsta synden 
finns här också: avguderiet, högmod, själv-
hävdelse, självtillfredsställelse.
v12–13 Fullbordan av symbolhandlingen. 
Guds vrede känns. Ett hopp: Guds vrede ska 
ta slut.
v14–17 Fruktansvärd vrede: mot den falska 
förtröstan, falska gudsdyrkan, som har hållit 
fast vid hoppet att det yttre templet ska vara 
en garanti för att Gud skyddar dem. Nu ska i 
stället Jerusalems ofärd bli en skam. I många 
fall utförs domen genom naturens krafter. I 
dag får vi tänka på att Guds vrede än en gång 
tilltar över den falska religiösa fasaden, och 
ska låta sin vrede få utlopp vid tidens ände 
(Matt 24). – Det som hände i Kauhajoki nyss 
är också ett vittnesbörd om att vår tid är ond, 
och har inget bättre att vänta än judarna i 
Babel. 

Kapitel 6
Diskussion om orsak och verkan (6:1–7:27)
v1–2 De kananeiska folken brukade offra och 
tillbe på höga berg. Judarna hade tagit efter 
den seden. Annars brukade många i exilen 
be vända mot Jerusalem (jfr Dan 6), nu skulle 
profeten profetera mot det. Innan templet 
hade byggts hade Gud tillåtit offeraltaren på 
andra ställen: 1 Sam 9:14; 1 Kung 3:4, Gibeon 
var den förnämsta offerhöjden. Efter att Salo-
mos tempel hade byggts skulle inte offer 
längre ske på höjderna. Det blev Nordrikets 
nationalsynd att Jerobeam införde offer i Dan 
och Betel, 1 Kung 12:28ff.
v3–6 Bergen och höjderna får representera 
avgudadyrkan och bestraffas. Gud svarar med 
samma mått: ni har övergett mig, jag överger 
er.
v7 ”Ni ska inse att jag är Herren” finns 26 
gånger i denna form i Hes, ”Jag är Herren” 
finns 64 gånger. Gud är oföränderlig, gör vad 
han lovar.
v8–10 Några ska skonas, och de ska omvända 
sig och “inse att jag är Herren”. Det ska inte 
bli en total utplåning av folket, eftersom Gud 
hade lovat Abraham att han ska bli förfader 
till ett stort folk och till välsignelse för alla 
folk.
v11 Genom att klappa i händerna och stampa 
med fötterna skulle H. väcka uppseende för 

att understryka allvaret i det han framför.
v12–13 Upprepning av straffdomarna.
v14 Vanligt: “Från Dan till Beersheba” – från 
norr till söder. Nu annat uttryck, som också 
kan översättas “från öken till Dibla”. Osäkert 
var Dibla är, möjligen samma som Ribla, som 
ligger långt i norr. Hela landet ska bli förödas, 
bli öde och tomt. Gezelius menar att det kan 
vara samma som Diblathaim, Jer 48:22. B2000 
skriver Rivla. (Hebr. d och r är mycket lika.)

Kapitel 7
v1 Åter ord som visar auktoritet: det är Gud 
som talar.
v2–4 H. ska utsäga de profetiska orden precis 
som om han själv skulle stå mitt inne i skeen-
det. Inte en varning för en möjlighet, utan det 
här sker. Typiskt för en sann profetia: profeten 
skådar. Och det är en film, ljud, bild, lukt och 
smak, mer än en direktsändning på tv.
Profetia: att tala det som Gud säger. Jfr 2 Mos 
4:15–16. När profeten talar är han där det sker, 
det är inte som när människor försöker se in i 
framtiden, t.ex. ekonomiska spekulationer om 
börskurser. Därför är tempus ofta perfekt: det 
har skett, trots att det är futurum i vårt språk.
v5–9 Ständig repetition nödvändig. Ni ska 
inse att det är Herren som slår. Inser vi att det 
är Gud som styr och rår över alla skolskjut-
ningar, alla naturkatastrofer? Man säger: Gud 
vill inte det onda. Nej, men han vill att män-
niskor ska omvända sig. Och hans vrede över 
synden finns kvar lika mycket i dag som på 
H:s tid. När Babylonierna slår, är det Herren 
som slår, de är hans redskap.
v10–14 Aktuellt med ekonomiska följder! 
Jfr Upp 18:11. Normalt ger pengarna trygg-
het. Den som har pengar har makt. Men när 
Herren uppenbarar sin makt kan ingen hän-
visa till sin rikedom, sina pengars inflytande. 
Obs. lever i synd: lika allvarligt nu som då.
v15–18 Terror slår folket. Orsak: synden.
v19–21 Pengarna blev orsak till synd. Nu 
kastas de bort, värdelösa, och rentav orena. 
Vad har pengarna för andel i vårt folks avfall 
från Gud? I vår egen synd?
v22 Den värsta ofärden, när Gud utlämnar sitt 
heliga tempel åt hedningarna.
v23–24 De ogudaktiga hedningarna verkstäl-
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ler Guds straff över folket. Det är Guds dom.
v25–27 Slutligen vänder sig folket till profe-
terna och tigger om nåd. Men nu är det för 
sent. Varför? 1 Kor 10: 6, 11.

Kapitel 8
Herrens härlighet lämnar staden (8:1–11:25)
v1 17.9.591 f Kr, dvs. ungefär ett år efter att 
Gud först uppenbarade sig, och ca fem år 
innan Jerusalem föll. Nu samlas de äldste hos 
H. i hans hus. H. har blivit bemärkt genom 
sina symbolhandlingar och sina profetior. 
Samma beskrivning av profetens status: Her-
rens hand (1:3, 3:22). 
v2 B2000 säger: tycktes ha mansgestalt, så 
även Kushel. Det sägs tydligen inte klart ut 
utan är en slutsats utifrån sammanhanget. 
Men elden var denna gång neråt från höf-
terna, tvärtom mot 1:26f. Klar beskrivning av 
den Allsmäktige.
v3 ”I Anden”, inte en bokstavlig åtgärd. Han 
flyttades i Anden till Jerusalems tempel, där 
han såg sådant som inte borde ha funnits i 
templet. 2 Krön 33:4–7 berättar om Manasses 
avguderi, altaren åt himlens härskara. Han 
var regent i Juda 697–643 f Kr. Eller 2 Kung 
21:7: Aseran. Men redan Ahas (732–715 f Kr) 
införde avgudaoffer i templet (2 Kung 16:10ff).
v4 Guds härlighets plats var i templet. Israels 
Gud, inte Herren! Påminnelse om att Israel 
hade kallats till Guds egendomsfolk. Det 
var en motsägelse att andra gudabilder hade 
ställts upp där Gud hade sin plats. Ingen 
annan får ta Guds plats. Allt det som ställs 
upp vid sidan om honom, och äras utom 
honom, är en avgud.
v5–6 Altaret: det stora brännofferaltaret. (Flyt-
tades av Ahas, 2 Kung 16:14.) Gud måste nu 
lämna sin helgedom, eftersom andra gudar 
dyrkades där.
v7–8 Nu får H. se sådant som utförs i hemlig-
het (hålet i väggen och en dörr). 
v9–10 Kräldjur och fyrfota djur vittnade om 
en anpassning till Egyptens dyrkan av katter, 
krokodiler, örnar och skalbaggar. 
v11 Att de äldste deltog vittnar om att denna 
avgudadyrkan var allmänt utbredd. Vi vet 
inte vem Jaasanja var. Namnet betyder iro-
niskt nog ”Herren hör”. 

v12 Herren har hört, fast folket inte trodde 
det. De räknade olyckorna som bevis att Gud 
inte hade hört dem. Men det var deras olyd-
nad som gjorde att olyckorna kom! Människan 
har ett behov av kontakt med den Högste. När 
han överges, eller sanningen inte längre hörs, 
uppstår ett vakuum som måste fyllas. Det är 
Satan som fyller det med avguderi.
v13–14 Tammus var den babyloniske vegeta-
tionsguden som ansågs dö varje år. Då skulle 
man ordna sorgefest för honom. Det skedde 
årligen under månaden efter sommarsolstån-
det, i juni-juli. I grekisk mytologi motsva-
rade han Adonis, som var Afrodites älskare. 
Luther menar att det var Baccus, vinguden. 
Gez. menar att det är samma gud som Osiris i 
Egypten.
v15–17 Nu kommer H. till inre förgården. De 
25 männen representerade troligen prästerna. 
De vände ryggen mot Guds tempel och tillbad 
solen! Det grövsta sättet att skymfa Gud, att 
vända ryggen mot honom. Kvisten för näsan: 
tydligen ett uttryck för förakt.
v18 Gud vrede drabbar dem helt rättvist, för 
att folket har föraktat Gud och gått sina egna 
själviska vägar.

Kapitel 9
v1–2 Gud använder sig av väktare för att 
utföra sin straffdom. De kom från norr. En 
var annorlunda, klädd som en präst. Gezelius 
säger att det är Jesus, Messias, som kommer 
för att märka ut dem som hör till honom.
v3–4 Ett tecken, taw i gammalhebreiskan såg 
ut som ett kors! Jfr blodstecknet på Israels 
barns dörrposter i Egypten, jfr Upp 7:3f. Gud 
vet exakt var han har sitt folk, och dem skyd-
dar han mitt i ofärden. Dopet: Ta det heliga 
korsets tecken ...
v5–7 Straffet skulle börja med de äldste. Större 
ansvar, strängare straff: Luk 12:48, Jak 3:1. 
“Orena tempelbyggnaden” = Jag vill inte ha 
med det att göra. Enligt Mose lag skulle den 
som hade kontakt med en död vara oren i sju 
dagar.
v8–10 H. råkar i panik; ska alla förgöras? Gud 
säger att straffet är rättvist, folket har förtjänat 
det. 
v11 H. ser nu att det är fullgjort. Det sker för 
hans ögon.
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Kapitel 10
v1–2 Herrens härlighet visar sig igen som 
i kapitel 1, men nu i ett mycket negativare 
sammanhang. Nu ska staden förstöras. Gud 
ger order att förstöra staden. Gez: eldsglöd 
betecknar evangeliet som ska värma männis-
kornas hjärtan.
v3–7 Gez: molnet representerar förblindelse. 
Men Gud uppenbarar sig i molnet. Guds tjä-
nare verkställer domen. Människorna är bara 
redskap. 
v 8–13 Liknar kapitel 1. “Hjulverk”: galgal, 
Gez: “ett omkringlöpande ting, såsom ett 
hjul”.
v14 Här är tjuren i 1:10 utbytt mot en kerub. 
Man har skrivit mycket för att försöka förklara 
det, men vi får bara säga att vi inte vet varför 
Gud har ändrat det.
v15–17 påminner om kap 1.
v18–19 Avsnittets klimax: Nu flyttar sig Her-
rens härlighet bort från templet. Först från 
keruben (det allraheligaste) till tröskeln, 
beredd att flytta, och nu flyttar han helt bort. 
Templet var inte längre Herrens i andlig 
mening, varför skulle han stanna kvar där? 
Vi måste påminna oss att Gud stannar hos 
oss när vi vill ha med honom att göra. Varför 
skulle han stanna i våra hjärtan om vi förkas-
tar honom? Vi ska tänka på risken.
v20–22 Åter upprepning från kapitel 1.

Kapitel 11
v1 I 8:3 fördes H. till norra porten. Nu till 
östra. 25 män omtalas också i 8:16, som sol-
dyrkare.  Jaasanja är här en annan än i 8:11, 
som talar om Safans son. De verkar vara poli-
tiska ledare.
v2–4 Onda råd: politiska ledare. De går emot 
profetens råd, men betydelsen är oklar. SFB: 
inte tid att bygga hus; Gez: Låt oss man bygga 
hus; NIV: Will it not soon be time to build 
houses? B2k: Nu behöver inga hus byggas. 
Utsagan om grytan och köttet pekar på att 
man tror att man är trygga. Jer 1:13 talar om 
Jerusalem som en gryta. Man menade att man 
var lika bra skyddade som köttet är skyddat 
från elden av grytan. Men H. skulle profetera 
mot dem.
v5–6 Gud visste precis vad ledarna tänkte: 

deras råd skulle leda folket att göra uppror 
mot Babel och det skulle få Neb. att anfalla 
Jerusalem. Därmed skulle ledarna bli ansva-
riga för alla döda som faller. Obs. profetiskt 
perfektum.
v7–12 Bilden av köttet och grytan upptas av 
Gud, men inte som ledarna har tänkt. Depor-
tationen förkunnas. Grytan ska inte skydda 
dem. De ska föras bort till utkanterna av 
landet: Jer 52:24–27. Ribla blev deras dödsort. 
v13–14 Ett bevis på riktigheten i profetian: H. 
såg en av ledarna dö. H. hade ännu hjärta för 
sitt folk, trots att han profeterade mot det. När 
vi predikar lag kan vi inte göra det utan käns-
lor. Vi är själva under domen. Under förkun-
nelse av dom ber vi om omvändelse. H:s reak-
tion på Pelatjas död liknar 8:8. Gud påminner 
H. att han har mera folk än i Jerusalem. De 
som är i exil i Babel hör också till Herrens folk, 
fast man i Jerusalem säger: det är vi som har 
fått landet. Som om vistelsen i J. skulle vara en 
garanti för rätt tro, medan frånvaron är bevis 
på att man kommit bort från Herren! I själva 
verket fick H:s budskap vara ett redskap till 
omvändelse för folk i Babel.
v16–20 Profetia om återkomst: i forna tider 
var deportation ett tecken på att ett folks his-
toria var slut. Här var det annat: de skulle 
bli beskyddade i Babel och de skulle få åter-
vända. De skulle lägga grunden till den nytes-
tamentliga kyrkan under Messias. Deras hjär-
tan skulle bytas från stenhjärtan till hjärtan av 
kött. Gud är med också fast man är borta från 
den yttre gudstjänsten, när man har hjärtat 
hos honom.
v 21 Men ännu efter exilen och hemkomsten 
skulle det finnas sådana som dyrkade avgu-
dar och skulle bli straffade.
v 22–23 Tragiskt slut! Herren lämnar staden. 
Han stannar på Oljeberget. Staden är klar för 
förstörelse. Guds närvaro är i de troendes 
hjärtan och liv, inte i byggnader eller organi-
sationer. Om han inte finns i hjärtat, och om 
de som kallas kristna inte lever efter hans ord, 
finns han inte heller i yttre gudstjänster och 
ceremonier. Det här ska vara en tankeställare, 
så att vi inte söker honom där han inte finns.
v 24–25 H. predikar nu för de äldste i Babel. 
Budskapet är aktuellt också för oss.
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Kapitel 12
Förutsägelser om fångenskapen (12:1–19:14)
v 1–2 Det judiska folket är envist och motsträ-
vigt, och H. hade fullt upp med att tala för 
dem och förmana dem, att Jerusalems tempel 
inte är någon garant för att undkomma. Nu 
kommer en ny symbolhandling.
v 3–7 Nu skulle H. genom sitt handlande 
avspegla exilen och Jerusalems förstöring. Det 
visade att de judiska flyktingarna hade vägrat 
lyssna till Herrens ord. Men H. måste fort-
sätta. Det känns ofta som om vi kunde sluta 
när budskapet inte har nån verkan. Så måste 
också H. ha känt det. Men vi måste fortsätta. 
Vi predikanter måste också själva höra bud-
skapet om och om igen, inte bara predika det 
för andra. 
Sex år tidigare hade folket gjort precis vad H. 
nu gör, och de måste ha känt igen handlingen 
direkt. Grävandet av hålet i väggen påminner 
om att husen i Babylonien var gjorda av lera. 
Handlingen betecknar de belägrades despera-
tion, de försökte undkomma på alla sätt.
Övertäckandet av ansiktet betecknar tydligen 
att de inte uthärdade att se omkring sig på det 
land de lämnade, eller skam och sorg över att 
tvingas fly.
v8 Handlingen hade effekt: folket frågade vad 
det ska betyda. 
v9–13 Det skulle gå så: Sidkia skulle med sitt 
folk föras bort. Han kallas inte kung, utan 
fursten i Jerusalem, eftersom Jojakin var den 
rätte kungen, redan i landsflykt i Babylonien. 
Man skulle försöka smuggla ut Sidkia genom 
ett hål i väggen, men han blev fast, hans ögon 
stacks ut och han fördes inför Nebukadnessar 
(Jer 39:4–7; 52:4–11; 2 Kung 25:1–7). Övertäck-
andet av huvudet kan också ha varit en förut-
sägelse om att han blev blind.
v14–15 Räkna orden ”jag”! Det är Herren som 
talar och handlar. Varför? För att folket bröt 
förbundet. 
v16 De som hörde H. skulle kunna säga till 
dem som fördes till Babel efter Jerusalems fall: 
Gud är inte borta, han är här, han har talat om 
detta! Jfr Matt 28:20. Löftet kan ge oss kraft 
mitt i den värsta bedrövelsen. Klag 3:22.
v17 –20 Upprepning av 4:9–17. Mardrömmen 
under belägringen var folkets eget fel, de ska 
inte skylla Gud för den.

v21–25 Samma slags otro som 2 Petr 3:4. Men 
när Jerusalem verkligen förstördes, besanna-
des H:s ord och de falska profeterna tystades. 
De falska profeterna säger: ”Frid, frid! Allt 
står väl till.” Men uppfyllelsen skulle ske ”i 
era dagar”.
v26–28 Några av lyssnarna tog inte avstånd, 
men de sa att det inte är nära förestående. 
Tiden är inte här ännu. Men H. sade: den tiden 
är mycket nära. Icke-troende använder sig av 
alla slags ursäkter för att inte behöva ta emot 
Guds ord. I dag säger man också att Gud inte 
ska döma världen, och inte sända människor 
till helvetet. Jfr 2 Petr. Vi ska ta till fånga varje 
tanke som motsätter sig Guds ord: 2 Kor 10:5. 
Därför ska vi fortsätta att vaka, eftersom han 
kommer när vi inte väntar det (Matt 25:13).

Kapitel 13
v1–3 Nu kommer ett budskap till de falska 
profeterna, som påstår att de predikar Guds 
ord, men i själva verket talar efter sitt eget 
hjärta.
v4 Rävarna i öknen är hungriga och söker rov. 
De är till ingen nytta, men är farliga för andra.
v5–7 De skulle ha byggt upp genom att pre-
dika Guds ord, inte strött ut falska spådomar 
som fördärvar. De började själva tro på sitt 
budskap. De tillät otro och tolererade avgu-
dadyrkan. Kännetecken på falsk profet: 5 Mos 
13:1–5; 18:21–22. Hur bra det än annars låter 
är budskapet av djävulen. Vi behöver ständigt 
granska budskapet i dag utifrån Skriften: lag 
och evangelium. Då man kommer med bud-
skap som hänvisar till den inre anden ska det 
motsägas med Skriften. 
v8–9 Tredelat straff: (1) de ska mista sin auk-
toritet och respekt, eftersom deras profetior 
inte uppfylls, (2) de ska inte uppräknas bland 
Guds folk efter exilen, (3) de ska inte få åter-
vända till sitt land.
v10–12 Allt står väl till: Jer 6:14; 8:11, 23:17. 
Jämförelse med en vitkalkad vägg finns i Apg 
23:3. I Matt 23:27 liknar Jesus de skriftlärde 
vid vitkalkade gravar. Vitkalkningen förskö-
nar det ruttna och ger en falsk bild. Jfr också 
med Jesu ord om slagregn i Matt 7:27. Allt går 
under.
v13–16 De falska lärarna skulle mista sin tro-
värdighet när olyckan kom. Att föra fram ett 
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falskt andligt budskap är långt värre än att 
vara oärlig i andra ting: det för människor i 
fördärvet, och den som har förlett dem ska stå 
till ansvar. Därför behöver vi ständigt upp-
datera oss mot Guds ord för att i allt göra det 
som Jesus har befallt oss.
v17–19 Vi vet inte precis vad de här kvinnorna 
gjorde, men det var tydligen ockulta saker, 
som Gud hade förbjudit, bl.a spådom. De 
skaffade inkomster för detta.
v20–23 De hade orsakat precis det motsatta till 
vad de ville: de rättfärdiga blev modlösa i stäl-
let för att tröstas, de som skulle ha uppmanats 
att omvända sig blev befästa i sin synd. Att 
delta i ockult verksamhet öppnar för djävu-
lens inflytande. Att söka sanningen från annat 
håll än från Guds ord är ett annat namn på 
otro.

Kapitel 14
v1 Några av de äldste kom till H, som tydli-
gen var välkänd. Fångarna i Babylonien var 
inte fångar i den meningen att de inte fick röra 
sig, samlas och fira gudstjänst. 
v2–3 Tydligen ville de äldste ha information 
om vad som hände och skulle hända i Jerusa-
lem, men de var oärliga i sitt uppsåt, eftersom 
de inte egentligen ville höra Herrens ord utan 
de frågade sina avgudar. Men för säkerhets 
skull ville de också fråga Herren. Jes 58:2.
v4–6 Gud svarar likväl, men efter deras för-
tjänst: med straff för att de förleder folket till 
synd. Gud avslöjar deras inre tankar, fast de 
var hycklare. Svaret verkar hårt, men deras 
synd måste bestraffas, och det sker av kärlek, 
för att de och folket ska omvända sig. Vi går 
också ofta till Gud med våra böner men har 
redan tänkt ut vad vi vill att Gud ska svara. Vi 
är tillfredsställda med oss själva, och då behö-
ver Gud gå till rätta med oss.
v7–8 Det svar som Gud ger de äldste ges nu 
också till folket. De har väntat sig att höra 
trösteord, men får domsord.
v9–11 Här möts vi av en svårförstådd san-
ning: Gud kan låta en profet tala falskt, för att 
utföra sin dom. Han tom. förleder profeten, 
frestar honom. Jfr 1 Kung 22. Två orsaker till 
falsk lära: 1) Gud är bakom allt, 2) profeten 
förleds av sin egen ogudaktighet. Det är den 
strängaste formen av tuktan som Gud kan låta 

komma, att han låter oss fortsätta på vår onda 
själviska väg. Den destruktiva följden av vår 
själviskhet visar i de olyckliga följderna att 
Guds väg är den bästa.
v12–16 Folket ansåg Jerusalem som ett skydd 
mot fienden, för att de hade templet. De tog 
också några rättfärdiga män som garanter för 
att bli skonade. Men folkets synd var så djup 
att inte ens de nämnda rättfärdiga männen 
skulle garantera att de undkom olyckan. De 
kan inte frälsa andra. Det finns bara en som 
kan frälsa andra.
v17–20 Upprepning av samma sanning: de 
rättfärdiga kan rädda sig själva, men inte 
andra som gjort synd.
v21–23 Nu finns inga sådana rättfärdiga ens! 
Hur mycket värre ska då inte straffet bli. Fyra 
påföljande plågor, den ena ger den andra. När 
några överlevande kommer till Babylon berät-
tar de vad som har skett, och ger ett vittnes-
börd om att Herren har handlat rättfärdigt. 
Lärdom: trosrelationen till Gud är alltid per-
sonlig. Våra föräldrars tro täcker inte över vår 
otro. Våra äkta makars helgelse täcker inte 
över vår ondska. Våra familjers hängivenhet 
för Gud täcker inte över vår likgiltighet. 
När vi ser Guds handlande kan vi finna tröst i 
att detta är Guds sätt att få tillbaka sitt folk, en 
tuktan för att föra oss till omvändelse, tillbaka 
till Gud.

Kapitel 15
v1–5 Vinträdet är en bild av Israels folk, jfr 
Hes 17:6f och 19:10f. Ett vinträd är nyttigt bara 
till att producera vin, inte som virke. En bränd 
vinstock är ännu mindre än värdelös. Jerusa-
lem är mitt i vinstocken, där båda ändarna är 
svedda.
v6–8 Jerusalem hade inte producerat några 
bättringens frukter och det var endast nyttigt 
till att brännas upp. Det ställs nu lika som träd 
i skogen som ska brännas som ved. Jerusalem 
hade svetts av tidigare eld: Assyrierna 701 f 
Kr, belägringen 597 f Kr. Gud väntar sig fruk-
ter, annars huggs vinträdet av, Joh 15.

Kapitel 16
v1–5 Bilden som tecknas av det avfallna guds-
folket är grymt beskrivande. Man kan bara ta 
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anstöt av det rättframma språkbruket om man 
inte förstår hur förskräcklig synden är i Guds 
ögon. Synden är värre ont i Guds ögon än de 
målande beskrivningarna är i en pryd män-
skas ögon. Folket härstammar andligt från de 
hedningar som bodde i Kanaan tidigare. De 
hade blivit lika dem i seder, moral och reli-
gion. 
Igenom hela kapitlet jämförs Jerusalems folk 
och hela Israels nation med en person, från 
födelsen till vuxen ålder. Ett flickebarn över-
gavs ofta på den tiden, och så blev Israels folk 
övergivet i Egypten, där nationen föddes.
v6–7 Trots förtrycket i Egypten växte Israel till 
ett stort folk, och Gud såg till sitt folk. Det var 
tack vare Guds välsignelser som det fick leva.
v8 Då Israel blev ett folk tog Gud sig an dem 
vid Sinai och gjorde ett förbund med dem. Det 
förliknas vid att flickan blev giftasvuxen. Att 
breda ut sin mantel är en symbol för trolov-
ningen, att det uppstod en relation i syfte att 
gifta sig, och som förutsatte trohet.
v9–14 Israels folk blev mäktigt under David 
och Salomo. Det blev som en drottning som 
väckte uppseende för sin skönhet och sina 
smycken och ryktet gick långt ut i världen.
v15–19 På grund av välståndet började hon 
lita på sig sig mer än på Gud. Hon antog hed-
niska seder, bl.a. Salomo dyrkade främmande 
gudar via sina många hustrur, och offerhöjder 
byggdes upp på olika ställen under Israels 
rikes avfallstider. De rikedomar hon hade fått 
av Gud använde hon för andra gudar, vilket 
jämställs med prostitution.
v20–22 Israel gick så långt att de övertog 
hedniska seder att offra sina barn (Jefta: Dom 
11:29–39; Ahas: 2 Kung 16:3; Manasse: 21:6). 
Varför? Hon började ta för givet att hon var 
välsignad. Hon kom inte mera ihåg att Gud 
hade förbarmat sig över henne under träldo-
men i Egypten.
v23–29 Israels beteende blev så gudlöst att 
hon började söka efter andra folks filosofier 
och sedvänjor bland folk som hade sina han-
delsvägar förbi, vilket jämförs med att inbjuda 
till horeri. Offerhöjder växte upp överallt. 
Israel gjorde politiska allianser med Egypten, 
Assyrien och Babylon. Det visade inte bara 
avsaknad av förtröstan på Gud, utan ledde till 
avgudadyrkan, vilket var en del av förbunden 
mellan folken.

På samma sätt som en del människor är så 
sexualfixerade att de vill ha mera hur mycket 
de än håller på, så verkade Israel oförmöget 
att få tillräckligt av att dyrka olika gudar som 
fanns i omgivningen. Tanken var att få stöd 
av de gudar som dyrkades i länderna som 
man hade slutit förbund med, men i stället 
ledde det till att man började förlora land, 
bit efter bit av det som David hade erövrat. 
Nu använde Gud de gamla fienderna för att 
utföra sitt straff. Filisteerna hade tidigare 
blivit medvetna om de välsignelser Gud gav 
sitt folk, men nu chockerades de av att se hur 
folket övergav sin Gud.
v30–34 Israel var rentav värre än vanliga 
horor. Hon betalade för att de främmande 
folken skulle ingå förbund och hjälpa henne 
mot fienderna. Israel tvingades betala skatt till 
sina grannfolk. Hur lågt är det inte att betala 
för att få vara prostituerad!
v35–42 I det gamla Israel var det dödsstraff för 
horeri: en äktenskapsbryterska skulle stenas, 
och dödsstraff utmättes om någon offrade sina 
barn till avgudar. Nu är det de förra förbunds-
folken som utför straffet mot Israel. När straf-
fet är utmätt ska också Guds vrede stillas.
v43–48 Det blev allt klarare att amoreerna 
och hetiterna var hennes föräldrar, i stället för 
Abraham. Nu får vi också veta att Samaria 
och Sodom är hennes systrar. Hon kopierade 
deras orättfärdighet. Men Israel har gjort ännu 
värre, för hon hade fått så stor välsignelse av 
Gud.
v49–52 Samaria och Sodom syndade, och Gud 
straffade dem hårt, men de framstår som rätt-
färdiga pga. Jerusalems ännu värre synder. 
v53–58 Gud skulle låta Jerusalem och Juda 
inse att deras synder var värre än Sodoms 
(som levde utan Guds skrivna lag) och Sama-
rias (som hade avfallit från Gud). Han skulle 
låta dem ångra sina synder. Då det gick bra 
för Israel ville hon inte bli påmind om det 
skedde med Sodom. Det skulle ha varit en bra 
påminnelse om vad Gud gör med obotfärdiga 
syndare. Israel hade avvisat Sodom, men nu 
skulle det gå likadant för henne. Hennes gran-
nar skulle ta avstånd från henne. Det ska vara 
en påminnelse också för oss.
v59–63 Guds handlande mot horeriet är två-
faldigt: Först skulle han straffa horan Israel, 
eftersom hon hade brutit äktenskapsförbundet 
och varit trolös mot sin man. Men han skulle 
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sedan visa sin nåd mot henne och från sin sida 
hålla sitt förbund. Nu ger han sitt löfte om ett 
evigt förbund, det nya förbundet.
Då folket ser att Gud inte har ändrat sitt för-
bund utan ännu är nådig, och älskar dem 
och är villig att förlåta, kommer de att skäm-
mas. Några av dem vänder om. Nya systrar, 
också Sodom och Samaria, och andra skulle 
omvända sig och bli medlemmar i familjen. 
Hedningar får komma med i Guds familj. 
Det är bara förlåtelsens Gud som kan handla 
så. Och det ska ge oss en påminnelse om att 
det inte är genom våra gärningar som vi får 
komma inför Gud.
Israels och Jerusalems historia kan tillämpas 
också på en enskild syndares omvändelse. Vi 
är alla behäftade med synd från avlelsen och 
förtjänar inget annat än att kastas bort från 
Gud. Men Gud förbarmade sig över oss där vi 
”sprattlade i vårt blod”. Vi får skämmas inför 
Guds nådiga handlande. Gud sade: Du ska 
leva!
Gud handlar också som en äkta man och 
förser oss med sina goda gåvor. Men vi tar det 
som självklart och använder gåvorna för vårt 
eget bästa och rentav köper eller anlitar andra 
som för oss bort från Gud. Då låter Gud dessa 
krafter tjäna som tuktan för oss genom att til-
låta den ogudaktiga världen att straffa. Men 
Gud anser oss som har fått Guds ord mera 
skyldiga än de som inte har fått lära känna 
honom. 
Gud ändrar sig ändå inte: han står där med 
sitt budskap om nåd och förlåtelse. Ett evigt 
förbund. Dopets nåd står kvar. Och evangeliet 
fostrar oss att tacka och tjäna honom.

Kapitel 17
v1–2 En ”gåta”, liknelse. Vi tänker på Jesu 
liknelser, men profeterna talar också ibland i 
liknelser: Jes 5 om vingården, Jes 28 om åker-
mannen som plöjer, Jer 18 om krukmakaren. 
Nu byter bilden från en otrogen kvinna till en 
vinstock. 
v3–4 Örnen = Nebukadnessar och Babylon. 
Cedern = Juda kungar, särskilt kung Jojakin, 
som fördes till Babel 597 f.Kr. Cedern var ett 
resligt träd, ansågs kungligt, och användes 
som byggnadsmaterial i Salomos tempel.
v5 Plantan är Sidkia, som var Jojakins far-
bror, och blev den 20:e och sista judakungen. 

Han var en lydkung, en marionett. (2 Kung 
24:8–20, 2 Krön 36:9–13) Under Sidkia kunde 
folket ännu leva kvar och växa till, inte som 
en ceder, men som en låg vinstock, och produ-
cera nya skott.
v7–8 Men det fanns en annan kung som vin-
stocken började sända ut rötter och rankor 
mot: Farao Hofra i Egypten, se Jer 37 och 52:1–
11. Alliansen med Egypten blev ingen hjälp 
utan påskyndade katastrofen. De skulle ha 
haft möjlighet att leva kvar om de hade vänt 
sig till Herren, den var planterad i god jord.
v9–10 Det är inte svårt att föreställa sig vad 
den starke örnen gör med marionettriket som 
har vänt sig mot Egypten. Vinstocken är svag, 
och det är lätt att rycka upp den.
v11–15 Uttydning av liknelsen. Nebukadnes-
sar och Jojakin omtalas i v. 12, Sidkia i v 13. 
Egypten är den andra örnen i v7. Hänvisning 
till alliansen: Jes 30:1–3; Hes 29:6–7. Sidkia 
avlägger en ed.
v16–18 Egypten sände sin armé 588 f.Kr. så 
att babylonierna tillfälligt måste uppge beläg-
ringen av Jerusalem, men i stället kom Nebu-
kanessar med hela sin arme och egyptierna 
retirerade. Guds vrede vilar över Sidkia för 
hans förbundsbrott. Ett löfte och ett avtal ska 
alltid hållas, oberoende vem som löftet ges till. 
v19–21 Det handlade om ett förbund mellan 
Nebukanessar och Sidkia, en ed (v13), men 
den avlades offentligt, kanske inför Guds 
namn. När Sidkia bröt eden var det ett offent-
ligt förakt för Gud, ett brott mot andra budet. 
Vilket intryck ger vårt tal åt andra männis-
kor, om vi lättvindigt tar Guds namn i vår 
mun och inte bryr oss mera om det än annat 
vi säger? Tänk om alla som använder Guds 
namn lättvindigt i stället skulle vittna om 
Jesus på allvar?
v22–24 Nebukadnessar är inte den ende som 
tar toppen av cedern. Gud gör det också. Och 
han planterar själv en späd kvist av Davids 
stam på ett högt berg. Här är en messiansk 
profetia, där Jesus ska planteras på ett högt 
berg i andlig mening. Alla slags fåglar ska bo i 
trädet, alla träd (folk) ska se att Gud kontrolle-
rar världshistorien. Han har upphöjt det låga. 
Jfr Jes 11:1. Jesus talar själv om himmelriket 
som ett senapskorn som växer till ett stort 
träd.
Åter kommer evangeliet i full klarhet mitt i 



16

vreden. På samma sätt som vi i dag är lika-
dana som människorna för 2600 år sedan i 
fråga om ondska, är Gud likadan i fråga om 
vrede men också barmhärtighet. 

Kapitel 18
v1–2 Vi har en benägenhet att söka synda-
bockar, lägga fel på andra. Enligt ordspråket 
skjuter barnen skulden på fadern.  Jer 31: 29f. 
Profeten har förebrått folket för Manasses och 
Jerobeams synder, men var och en ska själv stå 
till ansvar.
v3–4 Var och en är själv ansvarig inför Gud för 
sina synder. H. tar tre generationer som exem-
pel för att visa detta.
v5–9 Först fadern. ”Om en man är rättfärdig 
...” Vilken man? Ingen inför Gud. Men den 
man som strävar att göra så som beskrivs 
vittnar om att han följer Herren (kan vara 
hyckleri men det vet Gud allena). Tron medför 
goda gärningar, inte tvärtom. Det finns en 
aspekt där en människa kallas rättfärdig 
då man bedömer de yttre handlingarna (jfr 
Jakob). Noa kallas rättfärdig, oförvitlig. Det 
som räknas upp är omöjligt att delta i för en 
rättfärdig man. Det fanns i GT noggranna 
bestämmelser om ceremoniell orenhet (3 Mos 
15:24). Om någon hade behov av lån för att 
överleva fick man inte utnyttja det (ocker) 
för att få egen nytta (2 Mos 22:26f). Man fick 
inte ta ränta av sin landsman eftersom Gud 
ville främja familjesammanhållningen (5 Mos 
23:19f). 
Genom sådana yttre handlingar visar män-
niskan att hon har en rätt ställning inför Gud 
(jfr Matt 25:31–46). En sådan ska leva i Guds 
välsignelse. De som var i exil ansåg sig vara 
andligt döda, eftersom de inte hade tillgång 
till tempeltjänsten, men de levde om de iakt-
tog den rättfärdighet som Gud föreskrev, 
medan de som ansåg sig ”levande” i templet 
i Jerusalem i själva verket var andligen döda, 
då de bröt Guds bud.
v10–13 Sedan följer den andra generationen. 
Sonen är direkt ansvarig inför Gud. Hans fars 
rättfärdighet hjälper honom inte, utan han ska 
straffas för sin synd. Vi kan ha en yttre väl-
signelse för att generationer före oss har varit 
gudfruktiga, men inför Guds dom betyder det 
ingenting, om vi själva inte har en rätt relation 
till Herren, dvs. lever i tron.

v14–18 Nu följer den tredje generationen, som 
kanhända tar lärdom av de synder som fadern 
begår. Han ska inte straffas för faderns brott, 
utan inför Guds dom är det hans egen relation 
som gäller, och han ska få leva för sin rättfär-
dighets skull.
v19–20 Jfr 2 Mos 20:5, där det talas om en 
fortsatt lagöverträdelse i generationer. Där 
läggs de följande generationernas synd till 
de tidigare och får Guds vrede att tillta. Men 
enskilda människor belastas inte med Guds 
dom för att föräldrarna har syndat.
v21–23 Gud vill att alla människor ska 
omvända sig och få leva (2 Petr 3:9). De 
synder som har gjorts kommer Gud inte 
längre ihåg, när en människa omvänder sig. 
Synderna kastas i havets djup (Mika 7:19).
v24 Men det gäller omvänt: om en människa 
vänder sig från det rättfärdiga till ett liv i synd 
kommer Gud inte ihåg det goda som han har 
gjort, utan straffar honom.
v25–29 Hur Gud än handlar kommer män-
niskan att kritisera honom och anklaga honom 
för orättfärdighet. Det är människan som är 
bortvänd, har en förvänd syn.
v30–32 Vänd om! Det budskapet gällde i 
Babel, hela GT, lika väl som i NT och hos oss i 
dag. Skaffa er ett nytt hjärta – det sker genom 
att vända till Herren. Kristendomen är en rela-
tion mellan Gud och individen, baserad på 
Jesus Kristus som Frälsare från synden. Den 
som förtröstar på Jesus får liv, och ska leva 
genom tron.
Alla försök att skaffa sin egen rättfärdighet 
och bygga en relation till Gud genom något 
hos sig själv leder fel, slutar med död, därför 
att våra egna gärningar är befläckade med 
synd. De gärningar som görs i tron är renade 
i Kristi verk för oss. Gud vill ingen syndares 
död, men han straffar likväl orättfärdigheten i 
sin vrede.

Kapitel 19
v1 Hela kapitlet är poesi av ett speciellt slag, 
som ofta användes i klagosånger vid begrav-
ningar. H. upplever sorg över Jerusalem, även 
om straffet är välförtjänt. Förra kapitlet fram-
höll att var och en själv är ansvarig för synd, 
och nu visar H. hur medlemmar av kungahu-
set blir straffade.
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v2 Lejoninnan var Juda, 1 Mos 49:9, vars söner 
blev folkets ledare.
v3 Speciellt omnämns Joahas, 2 Kung 23:31–
34. Hans far var den rättsinnige Josia, som 
genomförde en reformation. Men Joahas fort-
satte på den onda vägen. Han regerade 609 
f.Kr. i bara tre månader.
v4 Joahas fördes av Farao Neko till Egypten i 
kedjor – som en oxe med krok i nosen. Joahas 
liknade många andra av de dåliga kungarna, 
men han nämns speciellt eftersom hans och 
hans sons Jojakims öde var så aktuellt. Neb. 
besegrade Farao Neko vid Karkemish (605 
f.Kr.) och tvang Jojakim att betala skatt. Efter 
tre år gjorde J. uppror och Neb. kom igen.   
v5–7 Jojakim dog 597, Jojakin (Jekonia, Konja) 
blev kung i 3 mån. och gjorde mycket ont. 
v8–9 N. förde Jojakin och H. till Babel 597.
v10–11 Bilden förändras från lejon till vin-
stock. Landet hade under David och Salomo 
blivit starkt, trots att det till det yttre var litet. 
v12–14 Nu kom Guds straff, vinträdet rycktes 
upp, brändes. Sidkia som bröt sin ed var den 
yttersta orsaken till att Jerusalem förstördes. 
Folket deporterades till ett ökenland. 
De världsliga rikena kan inte bestå för evigt, 
de går under ett efter ett. Bara ett rike består: 
Kristi rike. Lejonet av Juda skulle upprätta 
riket, men på ett annat sätt än folket vän-
tade. Klagosången skulle förbereda folket för 
honom genom ånger och bättring.

Kapitel 20
Varningar före stadens fall (20:1–24:27)
v1 SFB anger i noten datum till 14.8.590, 
medan Kushel anger juli 591 f.Kr. Tredje 
gången kommer de äldste, kanske för att det 
som H. har sagt har oroat dem. Jfr 14:3, tydli-
gen hycklare, se 20:31. Det här var 4–5 år före 
den slutliga straffdomen. Att de kommer visar 
trots allt att de kämpar med sig själva, fast de 
vill inte ge upp sitt onda liv.
v2–3 Dessa äldste hade ingen rätt att fråga 
Gud till råds, för bara den som är ren kan 
komma inför Gud. Först måste Gud tala ut 
sin dom över dem, för att de som förkrossade 
syndare skulle böja sig under hans ord. Doms-
orden går före nåden. Många gånger svär Gud 
vid sig själv. 

v4–7 Gud ställer frågor till H, som innehåller 
en order, som när föräldrar frågar sina barn: 
“Ska du ta hand om disken?” Nu låter Gud 
domsord falla genom en hänvisning till Israels 
folks ständiga avfall. Han påminner om löftet 
som han gav i Egypten, 2 Mos 6:6–8. Han har 
gett sin ed på det, betygar vid sig själv att han 
står för det. Folket gav han befallning att göra 
sig av med Egyptens avgudar.
v8–9 Då folket var olydigt skulle Gud ha 
kunnat förverkliga sitt hot att straffa dem 
med utrotning. Men då skulle hednafolken 
som kände till Guds ed ha förlöjligat honom 
och sagt att han inte klarade av att göra det 
han hade lovat. Gud handlade barmhärtigt av 
kärlek till sitt folk, för att han hade lovat det, 
inte för att folket hade förtjänat det.
v10–12 Gud gav sin lag, speciellt sabbaten. 
Den hade inget annat folk. Gud ville att 
hans folk inte skulle vara som andra folk, jfr 
kungen som de inte borde ha haft. Guds folk 
ska vara annorlunda än andra folk, också i 
dag. Rom 12:1–2. Om andra människor inte 
ser någon skillnad på oss och andra, beror det 
inte på att alla har blivit kristna, utan på att 
vi har anpassat oss till världen och övergett 
Herren. Gud vill att han ska bli ärad genom 
oss och det blir han om Gud är först i våra liv. 
Om vårt liv är sådant att folk blir intresserade, 
kan Gud komma till tals med sin dom och sin 
nåd.
v13–14 Israels folk vanärade Gud, och Gud 
kunde åter ha förgjort dem i öknen. Men 
samma sak: då skulle Gud ha fått skam inför 
hednafolken.
v15–20 Ånyo svär Gud att han inte ska låta 
dem komma in i det utlovade landet, dvs. 
det släkte som var med i Egypten. Hela öken-
vandringen var ett enda uppror, utom vid 
enstaka tillfällen när tron skymtar fram. Men 
Gud utrotade inte folket, utan lät av medli-
dande deras ättlingar komma in i Kanaan. 
v21–26 Gud hade varnat genom Mose, att 
folket skulle förgås om de inte följde hans 
stadgar (3 Mos 26:14ff). I 5 Mos 28 upprepas 
dessa varningar. När folket nu avfaller utläm-
nar Gud dem åt skamliga synder, så att de 
dyrkar främmande gudar. De bestämmelser 
som egentligen är ogudaktiga låter Gud dem 
få, så att han tom. säger att han gav dem stad-
gar som inte var till nytta! Jfr Rom 1:18ff.
v27–29 Avguderiet blev inte bättre när folket 
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hade kommit in i Kanaan, snarare värre. De 
dyrkade avgudar på offerhöjderna. ”Bamá” 
kan uttolkas ”gå till vad”, men det avsåg ”hög 
plats”.
v30–31 Inte ens i exilen avstår man från att 
syssla med uppenbara synder. Varför skulle 
Gud vilja höra deras frågor?
v32 ”Vi vill vara som alla andra folk” är en 
grundsynd hos Israel, också hos oss. De tror 
de får det bättre om de anpassar sig, assimile-
ras.  Men då kan Gud inte förverkliga sitt löfte 
att låta Frälsaren födas av detta folk. 
v33–36 Nu ska Gud döma dem i folkens öken, 
i Babylonien, som han har gjort det i ”öknen 
vid Egyptens land”, dvs Sinais öken. Med 
stark hand och uträckt arm: samma uttryck 
som när han ledde folket ut ur Egypten. All-
varlig parallell.
v37–38 Bild: som herden låter sina får gå in i 
fållan under staven men motar bort de främ-
mande, så ska Gud rensa bort de upproriska. 
Han ska granska var och en av dem. De ska 
föras bort från Kanaans land, det förlovade 
landet, som de tidigare fördes ut ur Egypten. 
Men nu ska de till Babylonien. Gud vill hålla 
sitt folk skilt från andra, ett heligt folk. Köttet 
är för svagt för att klara av att leva precis som 
de som inte tillhör Guds folk.
v39–40 Helig ironi: gå och tjäna avgudarna om 
ni vill det! Så här skulle folket prövas: de som 
ännu ville följa Guds ord skulle få återvända 
till Jerusalem och fira gudstjänst där, medan 
de avfälliga skulle rensas ut. 
v41–44 Nu kommer de som återvänder att 
ångra det onda de har gjort och skämmas. Att 
Gud återupprättar sitt folk ska åter vara ett 
bevis för Herrens rättfärdighet och kraft. Nu 
finns en annorlunda betydelse i orden ”ni ska 
inse att jag är Herren”: inte vrede, straff, utan 
löftet om Messias, som skulle födas i detta 
folk. Därför måste folket hållas samman.
v45–48 Gud påminner ännu om branden som 
ska tändas kring Jerusalem.
v49 Nästan hela samtalet har varit en histo-
rielektion. Det finns inga gåtor förrän från v. 
45. Det är ingen skillnad i vilken form bud-
skapet ges, om inte folket vill ta emot det ska 
de inte förstå det. Guds ord kommer som lag 
och evangelium: brännande eld och löften 
om beskydd och återupprättelse. Vi behöver 
ta emot båda slagen. Den starkaste predikan 

av lag och evangelium får vi i budskapet om 
Frälsaren, som måste lida döden i vårt ställe.

Kapitel 21
v1–2 Nu ändras predikostilen: från liknelse till 
klarspråk. Nu säger H. öppet att straffdomen 
ska drabba Jerusalem och templet.
v3–4 I v 19 säger H. att det är Nebukadnessar 
som är svärdet. Ändå säger Gud att det är han 
som  drar ut sitt svärd ur skidan. Nu drabbas 
rättfärdiga och orättfärdiga lika. 
v5 Kanske är det lättare att se Gud som sub-
jekt när det går bra, välsignelsen flödar, men 
han är den som handlar också när straffdomen 
kommer. Jfr förklaringarna till Estoniakata-
strofen och tsunamin.
v6–7 Vi har ingen härförare lik Nebukadnes-
sar, men vi har många exempel på hur Gud 
svingar sitt svärd. Nu i dagarna har vi de 
förfärliga bränderna i Australien som dödat 
hundratals människor och utplånat städer. 
Våra knän blir som vatten – motsatsen till att 
stå på den fasta borgen, på klippan.
v8–9 Nu talar H. åter på vers. Kuschel skri-
ver att det är möjligt att han under tiden han 
deklamerade tecknade ett svärd med gester.
 v12 Genom rop och jämmer visar H. hur all-
varligt straffet blir. 
v14 Samma sak: inte applåd, utan understryk-
ning av vikten av vad han säger. Nebukanes-
sar kommer tre gånger med krigståg till Jeru-
salem.
v17 Gez. översätter: ”Så will jag då med mina 
händer wara glad deröfwer och låta min 
wrede gå.” Inte så i moderna översättningar, 
allt är för att understryka allvaret i straffet.
v18–20 H. ska nu göra en ny symbolhandling: 
rita en karta över området, kanske Syrien, 
med två alternativa vägar. Rabba var huvud-
stad i Ammon öster om Jordan. Det är möjligt 
att Rabba och Jerusalem var centra för uppror 
mot Nebukanessar 589 f. Kr. 
v21 Nebukanessar brukade enligt den tidens 
sed fråga efter järtecken, omen, innan han 
beslöt om krigståg. Man skrev städernas namn 
på pilar och drog upp dem ur kogret som lott-
dragning. Man studerade levern från slaktade 
djur, kanske som man brukar spå i händerna 
genom att studera linjemönster.
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v22 Lottdragningen drabbade först Jerusalem. 
Nebukanessar belägrade staden.
v23 Åter en gång har Jerusalems folk en 
fåfäng förhoppning. De tror inte att staden ska 
falla. Sidkia hade brutit sin ed, men nu har 
man glömt bort det och påminner sig igen om 
att man har lovat förbund med Nebukanes-
sar Gud måste ofta påminna oss om vår onda 
glömska genom hårda straff.
v24 Det sägs nu i klartext, en sammanfattning 
av vad H. har profeterat: det är folkets synder 
som leder till straffdomen. 
v25–26 Sidkia skulle mista sin makt, sin krona. 
Han skulle avkläs alla symboler för kunga-
makten. Huvudbonaden kallas i 2 Mos 28:4 
turban och hörde till de aronitiska prästernas 
dräkt. Davids hus skulle mista kungaspiran. 
Sidkia som upphöjde sig skulle förödmjukas, 
medan Jojakin som hade gett sig under Nebu-
kanessar skulle komma till ära i Babel, 2 Kung 
25:27f (562 f. Kr.).
v27 Tre gånger upprepas ”ruin”. Några menar 
att det visar på de tre gånger Jerusalem ska 
förstöras, men det visar åtminstone kraften i 
det profetiska ordet. ”Han som det rätteligen 
tillhör”: Messias, Lejonet av Juda, ska återta 
spiran och makten, fast på ett annat sätt än 
man väntade. Jfr 1 Mos 49:10, Luk 1:32.
v28 Ammoniterna är Lots och hans yngre 
dotters efterkommande, 1 Mos 19:39. Enligt 2 
Kung 24:2 hade ammoniterna gjort förbund 
med Neb. mot Juda. 
v29 Ammoniterna litar på falska profetsyner, 
att de ska undkomma svärdet. 
v30–32 Men Gud kommer att straffa dem 
också fast de tänker att de ska straffa det 
ogudaktiga Juda genom att dra ut i krig mot 
dem på Nebukanessars sida. De borde veta 
bättre, de är av Lots släkt och har lärt känna 
Herren, men de ser inte sin egen synd utan ser 
Judas ondska. Ofta gör vi lika: vi tycker att vi 
behöver straffa andra som syndar men ser inte 
vår egen synd. Men då tar vi Guds plats. Det 
är Guds sak att straffa andra för deras synder. 
Vi ska ångra vår egen synd och vår uppgift är 
att predika lag och evangelium för de andra så 
att de inte förblir Guds fiender.

Kapitel 22
v1–3 H. skulle bli åklagare mot blodsstaden. 

Han måste då noggrant reda ut vilka synder 
staden har gjort sig skyldig till. Det finns 
många alternativ: a) blodet från avgudaof-
fer, b) barnens blod som offrades åt Molok, c) 
orättfärdiga domar som kunde leda till oskyl-
digas död (jfr Nabot), d) en samlingsterm för 
alla fruktansvärda synder på alla områden.
v4–5 Domen står nu för dörren, jfr 7:3. 
v6 Ledarna i landet använder sig av sin ställ-
ning för att utnyttja andra.
v7: 4:e föraktar föräldrarna, 2 Mos 20:12; 
förakt och våld mot främlingar, faderlösa och 
änkor, 2 Mos 22:21–24; 
v8 föraktar det heliga, 3 Mos 10:10; 11:47; sab-
baterna, 2 Mos 20:8; 
v9 falska angivare, 3 Mos 19:16; avguderi, 2 
Mos 20:4–5; 
v10–11 olika slags sexuell orenhet och lösak-
tighet, 3 Mos 18;
v12 mutor, 2 Mos 23:8; ocker 2 Mos 22:25–27.
Gud anklagar inte bara för synd mot honom, 
avguderi, utan också för orätt behandling av 
medmänniskorna. ”Älska Gud över allting 
och din nästa som dig själv.” Vad berättar våra 
handlingar mot medmänniskorna åt Gud?
När vi behandlar våra gamla föräldrar med 
likgiltighet säger vi åt Gud att vi inte uppskat-
tar de välsignelser han har gett oss genom 
dem.
När vi inte tar hand om de fattiga, de fader-
lösa, änkorna osv, säger vi åt Gud att vi inte 
uppskattar de välsignelser som vi har fått 
genom att inte hamna i samma situation.
När vi baktalar och anklagar andra uttrycker 
det att vi anser att livets gåva inte är värd att 
njuta av och befordra. 
När vi utnyttjar andra sexuellt berättar det 
att vi anser att sexualiteten bara är till för att 
tillfredsställa vår aptit, inte en särskild välsig-
nelse som Gud har reserverat för en speciell 
permanent relation till en annan människa.
När vi tar mutor eller ockerräntor säger det att 
vi inte litar på att Gud kan hålla sitt löfte att 
ge oss det vi behöver för vårt livsuppehälle.
v13–16 H:s handklappning (21:14) symbo-
liserar Guds vrede. Skulle folket vara lika 
självsäkert och stolt när Gud uppenbarar sin 
vrede som de hade varit när de skändade sina 
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medmänniskor? Straffet kommer i form av 
förskingring bland folken. Vi måste komma 
ihåg att Gud alltid straffar synden, och att vi 
alltid står inför Guds ansikte, så att vi ”skall 
frukta för hans vrede och inte bryta mot hans 
bud” (LK).
v17–22 En ny bild: Gud visar hur värdelöst 
folket har blivit inför honom genom att jäm-
föra det med slagg som samlas ihop i smältug-
nen. Han söker efter silver, men han hittar 
inget ädelt, utan bara slagg. De hade inget 
värde för honom.
v23–24 Gud håller inne med regnet som ett 
tecken på vrede.
v25 Profeterna är som rytande, rovgiriga vild-
djur (jfr Apg 20:29).
v26 Prästerna uppträder som om det inte 
skulle finnas någon Guds lag, fast de borde 
undervisa om lagen.
v27 De politiska ledarna har utnyttjat sin makt 
för orätt egen vinning.
v28 Profeterna hävdar att de talar Guds ord, 
men de vitkalkar sina onda gärningar så de 
ska se bra ut på ytan (jfr Matt 23:27).
v29 Folket följer exemplet från sina onda 
ledare.
Frågor utifrån ovanstående: Är de ogudaktiga 
ledarna skyldiga som trendsättare och förebil-
der? Eller är det folkets onda sedvänjor som 
reflekteras i ledarnas beteende? Sådana frågor 
verkar alltid ställas av sådana som vill fly sitt 
eget ansvar. Vi borde fråga: Bidrar mitt eget 
ogudaktiga liv till samhällets ogudaktighet? 
Minskar mitt eget gudfruktiga liv samhällets 
ogudaktighet?
v30 Gud sökte en reformator, som skulle ha 
kunnat bygga en mur av ånger och botfärdig-
het, så att han kunde ha undvikit att straffa 
folket, men fann ingen. Profeter som Jeremia 
förföljdes.
v31 Gud fann ingen annan möjlighet än att 
låta sitt straff komma.

Kapitel 23
v1–4 En helt ny liknelse, en av de mest kraft-
fulla. Israel och Juda förliknas vid två systrar. 
Jfr Hes 16. Systrarna hade samma mor: ätt-
lingar till Jakobs 12 stammar. Otukten med 
Egyptens avgudar har omnämnts i 20:7. Ohola 

nämns först, det var Samaria eller Nordriket 
som först gick under. Ohola betyder ”hennes 
eget tält”, hänvisande till de avgudaplatser i 
Dan och Betel som sattes upp efter rikets del-
ning. Oholiba betyder ”mitt tält är i henne”, 
vilket anspelar på att Gud bor i templet.
Varför så stark anspelning på det sexuella? 
Kanske för att chockera åhörarna. H. framför 
Guds ord med pornografiska termer – det är 
något oerhört. Det påvisar en snedvridning i 
vår uppfattning om synden: vi uppfattar and-
liga synder som mindre allvarliga än fysiska-
sociala synder. Vi kan vända oss bort från pro-
stitution, men ägnar oss utan betänkligheter åt 
andlig prostitution. Vi tar vara på Guds 4.–10. 
bud, medan vi nedvärderar bud 1–3. Vi defi-
nierar synd som något som skadar vår nästa, 
men vi bryr oss inte om vad som skadar Gud 
och vårt förhållande till Gud. Prostitution och 
det sexuellt mustiga språket är här bara bilder 
av det verkliga avfallet från Gud och hans ord. 
Avfall från Guds ord är nära förknippat med 
tillväxt i omoral, vilket vi också ser i vår tid.
v5–8 Samaria hade kvar den avgudadyrkan 
som hade praktiserats i Egypten. Troligen 
var det Apis, en tjurgud. Gud hade förbjudit 
militärallianser med hednafolk. Ändå slöt 
Menahem (752–742 f.Kr.) avtal med kung 
Pul av Assyrien1 (2 Kung 15:19f) och Hosea, 
Nordrikets sista kung (732–722 f.Kr.) skickade 
sändebud till So, kungen i Egypten (2 Kung 
17:4). Sådana pakter krävde också deltagande 
i avgudadyrkan. Det är lättare att lita på något 
man ser, en militärmakt, än på Guds ord som 
man inte ser. De båda utesluter varandra. 
v9–10 Straffdomen över Nordriket kom 722 
f.Kr. Det land som Samaria förtröstade på blev 
hennes bödel. Det här hade hänt mer än ett 
århundrade innan H. utsäger sina profetior.
v11–13 Juda lärde sig ingenting av detta. 2 
Kung 16:5–9 berättar om kung Ahas (732–715) 
som skickar sändebud till Tiglat-Pileser. Det 
som framställs som en torr historia är en läro-
rik berättelse om Guds handlande och om 
människors synd. Vad lär vi oss av detta?
v14–16 Jerusalem–Juda var en företagsam 
hora. Nu kommer Babylonien in i bilden och 
hon byter älskare. Det är nu kung Hiskia (715–
687 f.Kr., samregent med sin far Ahas från 729 
f.Kr.) som får besök av Merodak-Baladan från 
1  Pul av Assyrien är den samme som Tiglat-Pileser III som 

fick namnet Pulu som ”Babels kung”. En assyrisk-babylo-
nisk dubbelmonarki uppstod.
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Babel och visar honom alla landets skatter.
v17–21 I 2 Kung 24 berättas hur Jojakim 
(609–598 f.Kr.) gjorde uppror mot Nebukad-
nessar efter att ha varit underdånig i tre år och 
försökte återupprätta alliansen med Egypten. 
Men det misshagade Gud. Juda valde en 
behaglig väg, men den behagliga vägen är 
ofta rakt motsatt mot Guds väg.
v22–27 Det går Jerusalem samma väg som det 
hade gått för Samaria. Gud använde sig av de 
folk som varit allierade att straffa Juda. Också 
en del andra folk använde Gud för sin straff-
dom. Fast det var hedniska folk som anföll var 
det Gud som höll i svärdet. Judas skönhet blev 
avskuren som näsan och öronen skars av den 
prostituerade som ett hån.
v28–31 Jerusalem hade gjort uppror mot sina 
forna politiska allierade, och nu skulle de 
attackera henne. Dem som hon hade litat på 
började hon nu hata och de hatade henne som 
de hade förlustat sig med. Guds bägare är 
fylld med vrede.
v32–34 Juda drabbas av samma straff som sin 
syster Samaria, samma hån och förakt. Bäga-
ren betecknar lidande och smärta, jfr Jesus i 
Getsemane. I sin desperation kommer hon att 
skada sig själv.
v35 Det som hände var följden av att Juda 
hade övergett Gud, inte ett politiskt spel.
v36–39 Sammanfattning av det som hade hänt 
Samaria och det som skulle hända Jerusalem: 
allt handlade om samma sak: avfall från Gud. 
En sak läggs ännu till: de som dyrkar avgu-
darna och låter barn gå genom eld är så fräcka 
att de samma dag går in i Guds tempel för att 
fira gudstjänst. I vår tid är tolerans i högsätet. 
Vi ska inte hävda vår kristna tro som något 
bättre än andra religioner. Man säger att vi 
lever i en pluralistisk värld och att alla har lika 
rätt att tro som de vill. Men det är avskyvärt 
för Gud att vi ena stunden godkänner allt och 
andra stunden tillber vår Gud.
v40–41 De sände bud till andra folk och blev 
själva skyldiga till allianserna = horeriet. 
v42–45 Dryckesbröder från öknen: Kushel 
nämner Seba utifrån eng. övers. Sabeans. 
Gez. översätter också ”de Sabeer ifrån öcknen 
framhafda”. Jfr drottningen av Saba. Samaria 
och Jerusalem inbjuder alla möjliga folk till 
pakter. Men rättfärdiga män ska döma över 
detta horeri.

v46–47 Straffet är anpassat till brottet. Stening 
var straffet för otukt och halshuggning med 
svärd var straffet för mord.
v48–49 Straffet hade ett tvåfaldigt syfte: att 
sätta stopp för den skamliga andliga prostitu-
tionen och att varna andra att göra på samma 
sätt.

Kapitel 24
v1 Tidpunkten är den 15 januari 587 f.Kr. 1:2 
talar om den femte dagen i fjärde månaden (jfr 
1:1) under det femte året sedan Jojakin hade 
förts bort. Jojakin började regera i december 
598 och fördes bort i mars 597. Det femte året 
var 593 f.Kr. Nionde året, på tionde dagen i 
tionde månaden är den 15 januari 587 f.Kr. 
Jerusalem förstördes 1,5 år efteråt, den 14 
augusti 586 f.Kr.2

v2 H. hade under 4,5 år profeterat som var-
ning för straffdomen innan belägringen 
började och nu var den en verklighet. Sedan 
varade belägringen 1,5 år. Nu såg det ut som 
om han hade varnat förgäves. Jer 52.
v3–5 Belägringen jämförs med att köttet sätts i 
en gryta, jfr 11:3ff. 
v6 Grytan är rostig, fördärvad. Alla skulle 
skickas iväg en efter en, ingen skulle få lycka i 
lottdragning.
v7–8 Synden var så stor att den måste straf-
fas offentligt. Jfr straff som uttalas inför en hel 
skolklass, eller inför syskon i en familj, till var-
ning och exempel.
v9–12 Inte bara människorna skulle förgöras 
i grytan, utan också grytan skulle smältas ner 
för att det orena skulle förstöras. Staden Jeru-
salem skonades inte.
v13 Den skamliga orenheten påminner om 
kapitel 23. En andlig otuktighet. Den är så stor 
att den måste skaffas bort i grunden.
v14 Jfr Hebr 10:31: Det är fruktansvärt att falla 
i den levande Gudens händer. Resterna efter 
vår synd kan vara så stor att allt det gamla 
måste sopas undan och vi måste dra ut i exil 
och skapa ett nytt liv, med möjlighet att börja 
om.
v15–17 H:s hustru dör, men han får inte sörja 
offentligt som var sed på den tiden, med 
2 Enligt talmudisk kronologi räknas kungarnas regering som 

år 1 genast första dagen. Nyåret inleds den 1. Nisan. Det 
normala räknesättet är att ”år 1” uppnås först året efter.
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gråterskor och sorgefest. Han skulle inte strö 
aska över sig eller täcka sitt ansikte. Hon var 
honom mycket kär: hans ögons lust.
v18 Dödsfallet inträffade och profeten var 
lydig mot Herrens ord. Han hade känslor och 
var säkert chockerad över sin hustrus plöts-
liga död.
v19 Allt skedde för undervisning av folket. 
De såg att H. inte uppträdde normalt, och då 
måste de få reda på vad det betydde, så som 
hans tidigare symbolhandlingar. Vi kan också 
vittna när en kär anhörig har gått bort: inte 
sörja som de som inte har något hopp, utan 
veta att livet bara har ändrat form, från jor-
diskt liv till ett liv med Jesus.
v20–24 Herren skulle ta ifrån judarna deras 
ögons lust, så som han tog bort H:s hustru. De 
ska inte sörja offentligt, utan de ska sörja i sitt 
inre: ångra sina synder. Det skulle vara en för 
stor smärta att mista allt detta i Guds tempel, 
för att kunna uttryckas i en yttre sorg. H:s 
beteende skulle påminna folket om hur Gud 
hade sagt i förväg vad som skulle ske.
v25–27 När en flykting från Jerusalem 
kommer till Babylonien och berättar om Jeru-
salems förstörelse, då ska H:s mun öppnas 
och han ska inte mera vara underkastad tvång 
som omtalas i 3:24–26. Det som har omtalats i 
kapitel 4–24 var direkta ord från Herren under 
4,5 års tid. Men när budbäraren kommer ska 
det som H. har sagt vara ett tecken: Jag är 
Herren, Gud har talat. 
När det som står i Bibeln går i uppfyllelse ska 
vi visa på vad Gud har sagt, till ett tecken på 
samma sätt som för H.
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Kapitel 25
Profetia mot Ammon (25:1–7)
Kapitel 25–32 är en brygga mellan bokens två 
huvudavsnitt. Kapitel 4–24 innehåller profe-
tens förutsägelser av domen över Jerusalem. 
Kapitel 33–48 utlovar en återupprättelse av 
det förföljda folket. I mellanavsnittet visar 
Gud genom H. att han är en Gud för alla folk, 
inte bara för Israel och Juda. Han dömer hed-
nafolken för deras synder med samma rättvisa 
som han dömde Israel och Juda. 28:24–26: inte 
mer någon stickande tagg ... de ska bo där i 
trygghet ... jag dömer alla.
v1–2 Ammoniterna var ättlingar till Lot 
genom hans yngre dotter (1 Mos 19:37f). De 
bodde öster och norr om Döda havet. De 
erbjöd ingen hjälp åt Israel när de var på 
vandring: 5 Mos 23:3f; de förenade sig med 
Moab och Amalek och underlade sig Israel i 
18 år: Dom 3:12f; de förnedrade kung Davids 
tjänare och lejde arameer för att strida med 
dem mot Davids här (2 Sam 10:1–19). Deras 
gud var Molok och huvudstaden var Rabba, 
som i dag är Amman, huvudstad i Jordanien.
v3–7 Orsak till domen över Ammon är deras 
hat mot Israel. De hade glatt sig över att Jeru-
salem förstördes och deltagit i kriget, 2 Kung 
24:2.

Profetia mot Moab (25:8–11)
v8 Moabiterna var ättlingar till Lot genom 
hans äldre dotter (1 Mos 19:37f). De bodde 
öster om Döda havet. De hade vägrat Israel att 
passera genom deras land, Dom 11:17. Moabs 
kung Balak lejde Bileam för att förbanna 
Israel, 4 Mos 22:4–6. Kung Eglon härskade 
över Israel i 18 år med stöd av Ammon och 
Amalek, Dom 3:12f. Moab deltog också med 
Babylon i  förstörelsen av Jerusalem. Deras 
attityd var att Juda inte hade något företräde 
över andra folk. Seir är det samma som Edom 
(Esau). Horeen Seir bodde i Seirs bergsbygd 
söder om Döda havet innan Esau bosatte sig 
där och fördrev Seirs ättlingar (5 Mos 2:12).
v9–11 Gud skulle bryta Moabs försvarsverk 
och låta dem bli utsatta för sina fiender. Men 

det är tydligt lättare straff över Moab än över 
Ammon.

Profetia mot Edom (25:12–14)
v12–14 Edomiterna, dvs. ättlingar till Esau (1 
Mos 25:30), befolkade landet söder om Döda 
havet. Också de hade vägrat Israels barn rätt 
att gå genom landet (4 Mos 20:14–21). Kung 
Hadad blev en av Israels svåraste fiender (1 
Kung 11:14). Under Josafats tid besegrades 
edomiterna i ett slag (2 Krön 20:10, 22). När 
Nebukadnessar belägrade Jerusalem ställde 
Edom upp med stöd (Ob 8–14). Efter Jerusa-
lems fall hade landet välstånd till mackabe-
ertiden. I det här fallet är det Israel självt som 
ska hämnas. Landet erövrades under överste-
prästen Johannes Hyrcanus 126 f.Kr. och kal-
lades sedan Idumeen. 
Teman var en stad eller ett område i norra 
Edom, medan Dedan var ett område eller en 
stam längs södra gränsen. Seir är ett bergs-
område som sträcker sig genom och bortom 
Edom.

Profetia mot filisteerna (25:15–17)
v15–17 Namnet Palestina är relaterat till filis-
teerna. Filisteen var en koalition av fem stads-
städer med stor militärmakt, på huvudstråket 
från Egypten till Mesopotamien. Filisteerna 
var i Josua–Krönikeböckerna i ständig konflikt 
med Israel och Juda. Kereteerna verkar vara 
en synonym till filisteerna, möjligen relate-
rad till Kreta. Filisteerna hade tagit sig själva 
rätten att straffa Israel, men hade ingen sådan 
rätt. 
Domsutsagorna i kapitel 25 är paralleller till 
domsutsagorna över Juda, men inte helt lika. 
Guds folk får i kapitel 33–48 löften om åter-
upprättelse, men inte de hedniska folken. De 
bara försvinner ur historien.
I kapitel 26–28 följer profetior mot Tyrus. 
Tyrus och Sidon var huvudstäder i Fenicien 
vid Medelhavets norra kust mot Israel. Tyrus 
var vid denna tid den mera prominenta av de 
två. Fenicierna hörde till antikens mest bety-
delsefulla folk: skeppsbyggare, sjömän, kolo-

Andra delen
Profetior mot hednafolk (kap 25–32)
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nisatörer. David och Salomo hade fått timmer 
och byggnadsarbetare från Fenicien men utan 
att ockupera landet. Ahab gifte sig med Isebel 
från Sidon.

Kapitel 26
Profetia mot Tyrus (26:1–28:19)
v1 Ett eller två år efter profetian i kap 24–25, 
år 586, dvs året då Jerusalem föll. Månaden 
nämns inte, men avser rimligtvis den första. 
Det är alltså före fallet. 
v2 Skadeglädje, nu får Tyrus mera makt.
v3–6 Tyrus var en ledande handelsstad, men 
den skulle förstöras. Det skedde inte under 
Nebukadnessar utan först i etapper långt 
senare. Tyrus var byggt på en klippö nära den 
feniciska kusten. Den var mycket väl rustad 
mot anfall från landssidan. Ändå säger Gud 
att det ska bli en kal klippa.
v7 Nebukadnessar kallas kungarnas kung, 
eftersom Babylonien var en stormakt som 
hade lagt många kungariken under sig.
v8–14 N. belägrade Tyrus i 13 år och tog 
väldet över staden efter att han hade lagt 
Jerusalem under sig. Men han förstörde det 
inte. Alexander den Store intog staden år 332 
f.Kr. efter sju månaders belägring, efter att 
han förenat staden med fastlandet genom en 
dammbyggnad, men sedan byggdes staden 
upp igen. Staden levde vidare som en halvö 
till korstågstiden då den förstördes och sedan 
det blev den aldrig byggd upp igen utan är en 
arkeologisk plats men en fin turiststad med 
fina badstränder.  I dag är staden Sour en små-
stad i Libanon. 
Det finns ett problem med v14, eftersom 
den uttalar sig kategoriskt om en förstöring. 
Antingen kan man förstå den så att Nebukad-
nessar var den förste i en rad regenter som 
inledde förstöringen av staden, eller så hände 
det samma som i Nineve (Jona), som gjorde 
bättring och undkom förstörelse.
v15–18 Tyrus fall skulle ha en stor inverkan 
på de omgivande folken som var beroende av 
Tyrus för sin handel.
v19–21 Inte ens den mäktiga staden Tyrus ska 
finnas för evigt. Gud visar sin makt när staden 
går under.

Kapitel 27
v1–4 Tyrus var en stolt stad, närmast oin-
taglig. Dess betydelse som handelsstad var 
enorm, vilket uppräkningarna antyder.
v5 Senir: berget Hermon (5 Mos 3:9) gav 
cypresser (eng, G: furuträ). Libanon: cederträ.
v6 Basan: öster om Genesarets sjö, ekar. Det 
var ett bördigt skogs- och jordbruksområde. 
Kitteernas öländer torde vara Cypern (1 Mos 
10:4: kitteerna var söner till Javan, Jafets son).
v7 Egypten: linne; Elisas öländer: kan vara 
Alasia på Cypern eller ett område vid Mindre 
Asiens kust (Elisa var son till Javan, son till 
Jafet, 1 Mos 10:4).
v8 Arvad: 1 Mos 10:18 uppger att Sidon och 
arvadeerna var söner till Kanaan, son till 
Ham. En stad på en ö 160 km norrom Tyrus, 
intill den syriska hamnstaden Tartus. ”De 
vise” är i B2k översatt med ”Semers klokaste 
män”, Semer var en annan stad.
v9 Enl 1 Kung 5:18 byggde män från Gebal, 
grek. Byblos (80 km norrom Tyrus) på Salo-
mos tempel. Man tror att staden grundades 
5000 f.Kr, och den anses vara en äldsta staden 
i världen som har bebotts kontinuerligt.
v10 Put var en av Hams söner, 1 Mos 10:6. 
Ludeerna nämns som söner till Misrajim, 
Hams son, i 1 Mos 10:13. Puteer omtalas som 
soldater med ludeerna i Jes 66:19 och Jer 46:9. 
Ludeerna hör ihop med Lydien: västra Tur-
kiet. Put: västra Egypten.
v11 Gammad, möjligen norra Syrien.
v12 inleder ett prosa-avsnitt som beskriver 
den rika handeln, mellan avsnitt med vacker 
poesi.  Tarsis: ett svårtolkat namn, har tolkats 
som Spanien (staden Tartesis/Tartessos) eller 
Sardinien, har också förknipppats med Kar-
tago. Tarsis var son till Javan, son till Jafet. 
Namnet betecknar ofta handelssjöfart (Tarsis-
skepp: tillräckligt stora skepp som kan segla 
på världshaven). Gez: ”Du hade din handel på 
havet.”
v13 Javan är Grekland, Tubal östra Turkiet, 
Mesek centrala Turkiet. Se 1 Mos 10:2.
v14 Beth Togarma, Togarmas land, är Arme-
nien. 
v15 Dedan (jfr 25:13, 1 Mos 10:7: son till 
Raama, son till Kush, son till Ham) fanns 
troligen i nordöstra Arabien. NIV och B2k: 
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Rhodos, kunde vara de sydliga egeiska öarna.
v16 Aram är Syrien. Karbunkel är ett gammalt 
ord för rubin, men har också använts för spi-
nell och granat. B2k: Edom.
v17 Minnit var en ammonitisk stad öster om 
Jordan.
v18 Damaskus är fortfarande huvudstad i 
Syrien och en miljonstad. Helbon var en stad 
nordväst om Damaskus. Sahar vet man inget 
om.
v19 Javan är Grekland (v13). Det finns svårig-
heter med grundtexten. Gez. har ”och Mens-
sal”, NIV ”from Uzal”. B2k: ”ull från Sachar 
och vin från Usal. Kassia och kalmus: se 2 Mos 
30:23: ingredienser i den heliga oljan. Kassia är 
bark av ett träd, en typ av kanel. Kalmus är en 
vattenväxt typ rottingpalm.
v20 Dedan, se 25:13, v15. 
v21 Kedar, norra centrala Arabien, en av Isma-
els söner (1 Mos 25:13).
v22 Se 1 Mos 10:7, Raama (B2k: Ragma) var 
far till Saba och Dedan.
v23 Haran: nordvästra Irak; Kanne: östra 
Syrien; Eden och Assur: Irak; Kilmad är okänt.
v25 Fartyg från Tarsis (Gez: skeppen utaf 
hafwet), jfr 1 Kung 10:22: Tarsisflotta. Jfr v12.
v25–36 beskriver Tyrus undergång med bilden 
av ett skepp som förliser. Det är en stor sorg 
för alla köpmän som ser sin handel gå under. 
v33: du gjorde jordens kungar rika. Jfr Upp 18.

Kapitel 28
v1–2 Tilltalet till fursten är representativt, för 
hela staden. Det är den stolta attityden som är 
föremål för bestraffning: du tycker dig vara en 
gud. Det är stadens ”säkra” plats och rikedo-
men från handeln som ger en falsk trygghet. 
Gud visar den rätta platsen: du är bara en 
människa. Stolthet är en dödssynd, jfr Dan 4 
och Nebukadnessar. 
v3 Hänvisning till Daniel, som var Hesekiels 
samtida. Hans verksamhet var välkänd. 
v4–5 Stolthet som utgår från framgång leder 
ofrånkomligt till uppror mot Gud. Det finns 
inget utrymme för Gud längre.
v6–10 Babylonien ansågs vara det grymmaste 
folket och skulle nu straffa Tyrus. Ska du då 

säga: ”Jag är en gud”?
v11–12 Tyrus var en perfekt förebild för makt 
och ära.
v13 Tyrus var som ett nytt Eden, alla tänkbara 
rikedomar fanns där. Jfr översteprästens bröst-
sköld, 2 Mos 28:15–21.
v14 Keruberna vaktade det allra heligaste i 
templet. Tyrus’ position uppfattas lika säker 
som en kerub i templet.
v15–16 Framgångshistorien grundades på 
ärlighet och rättfärdighet, men framgången 
födde stolthet och våld. 
v17–19 Gud måste därför straffa henne på ett 
grymt sätt.
Allt detta liknar vår tids marknadsekonomi i 
metropolerna. Materialismen är den samma. 
Bibeln ger klart besked vart det leder. Pre-
dikaren säger att allt är meningslöst utan 
Gud. Jesus säger att vårt liv inte ska bygga på 
överflöd av ägodelar. Vi ska som kristna fästa 
blicken på det som är där ovan, inte på det 
jordiska. Överbetoning av det jordiska tar bort 
blicken från Guds rättmätiga plats i våra liv. 
Sådan livsstil väcker också i dag Guds vrede.

Profetia mot Sidon (28:20–26)
v20–23 Sidon var på den här tiden beroende 
av Tyrus. Allt som har sagts beträffande Tyrus 
gäller också Sidon. Kanske det är därför som 
profetian mot Sidon intar bara en liten plats 
här.
v24 Avsikten med att straffa grannfolken var 
att ta bort de folk som hade gjort livet svårt 
för judarna, så att de skulle återvända till sitt 
land efter exilen och så att Gud skulle kunna 
förverkliga sina löften till Abraham, Isak och 
Jakob. Det var i detta land som han skulle 
uppfylla sitt löfte om en välsignelse för alla 
folk genom en av deras ättlingar.
v25–26 Här finns inte endast ett löfte om åter-
komst från exilen, utan också löftet om Mes-
sias, som skulle upprätta ett rike av helt annan 
beskaffenhet än det jordiska Israel. Tryggheten 
är ännu inte förverkligad i yttre mening även 
om Israel åter har ett land. Den förverkligas 
bara genom Messias regering i hjärtat: frid 
med Gud.
När Gud straffar folken ska vi inte vara skade-
glada som när Tyrus gladde sig åt Jerusalems 
undergång. Det är vår uppgift att tacka Gud 
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för att han har allt i sin hand och styr allt till 
vårt bästa och för evangeliets framgång.

Kapitel 29
Profetia mot Egypten (29:1–32:32)
De mest omfattande profetiorna riktas mot 
Egypten, som sedan gammalt har varit urbil-
den för Guds fiender. Egypten i söder och 
Assyrien-Babylonien i norr var lika hotfulla 
och svåra grannar och Israel och Juda fanns 
mittemellan. Här finns sju skilda profetior. 
Farao Neko hade besegrats av Nebukadnessar 
vid Karkemish 605 f.Kr. 
v1 Den första profetian. 7.1.586 f.Kr., dvs. efter 
att belägringen hade börjat (jfr 24:1: 15.1.587) 
men innan Jerusalem föll (14.8.586). 
v2 Troligen Nekos sonson Hofra (reg. 589–570 
f.Kr.), som hade belägrat Tyrus och Sidon utan 
att lyckas och försökt hjälpa Sidkia (Jer 37:5ff, 
Jer 44:30; 46:24ff).
v3 Egypten kallas ett monster, kanske med 
avseende på krokodilerna som fanns vid 
sumpmarkerna runt Nilen och Nildeltat. Fara-
onernas stora synd var deras stolthet: de höll 
sig för gudar. De hade ett bevattningssystem 
som gjorde att fälten hölls gröna med hjälp av 
Nilen.
v4–5 Gud ska kasta ut krokodilen ur dess nor-
mala element, tillsammans med de folk som 
var beroende av den, och torka ut den i öknen, 
och ingen ska kunna begrava den. 95 % av 
Egypten utgörs av öken.
Vi behöver fråga oss: håller vi oss också själva 
som gudar? Är vi tillräckliga genom all fram-
stående teknik och vishet, så att vi inte längre 
behöver Gud?
v6–7 Egypten fungerar som en bräcklig rör-
stav när Sidkia försöker stödja sig på den, 
och så bryts den och krossas (jfr Jer enl. v2). 
Liknande försök gjorde Hiskia när assyrierna 
angrep Juda, se 2 Kung 18:21 och Jes 36:6. 
Vilken rörstav lutar vi oss mot när vår tids 
Nebukadnessar hotar oss? Vi behöver inte 
söka hjälp i Egypten, utan har vår Gud.
v8–10 Eftersom det är Nilen som ger Egyp-
ten dess bördighet och denna ger landet dess 
högmod säger Gud att han är emot landet 
och dess strömmar. Egypten ska inte förhäva 
sig över Nilen, eftersom det är Gud som har 
skapat den. Migdol ligger i Gosen i Nildel-

tat och Sevene skrivs i andra översättningar 
Syene (det gamla grekiska namnet), eller 
Assuan (Aswan). Assuan ligger ungefär på 
Kräftans vändkrets. (Eratostenes mätte solhöj-
den och avståndet mellan Syene och Alexan-
dria för att beräkna jordens storlek och bevisa 
att jorden är rund, 200-talet f.Kr.) Nubien är 
södra Egypten och norra Sudan, styrdes till 
700-talet f.Kr. av en egyptisk vicekung, från 
700-talet kungariket Kush.
v11–12 Nebukadnessar erövrade E. 568 f.Kr. 
och ockupationen varade möjligen i 40 år. 
Tiden vet man inte exakt, och det är möjligt att 
40 ska tolkas symboliskt som en generation. 
N. tog en del fångar och många flydde.
v13–16 Vi har inga uppgifter om något mas-
sivt återvändande till Egypten lik judarnas 
återvändande från Babylonien. Patros är södra 
delen, övre Egypten. Efter N:s erövring blev E. 
aldrig någon stormakt. Det förnedrades under 
efterföljarna Persien, Grekland och Rom.
v17 Den andra profetian. Året räknas från Joja-
kins bortförande, 26 april 570 f.Kr. 
v18–20 Under mellantiden hade N. belägrat 
Tyrus i 13 år. Mångas hjässor hade blivit skal-
liga av hjälmarna och många skuldror blev 
sönderskavda av bördorna som de bar för 
belägringsarbetet. N. fick inte mycket ut av 
segern över Tyrus. Det är möjligt att man hade 
fört sina skatter i säkerhet över havet, dit N:s 
krafter inte räckte (till Kartago, så berättar 
Hieronymus). I stället skulle man nu få sin 
lön från Egypten, eftersom N. utförde Her-
rens bestraffning av Tyrus och nu senare mot 
Egypten.
v21 Hornet är ett tecken på makt. När Egyp-
tens makt var krossad kunde återkomsten från 
Babylonien, efter Koresh’ edikt, ge frimodig-
het åt judarna. Det är Gud som låter hornet 
växa upp. Här låter han åter visa att det är han 
som regerar, också över världsmakterna.

Kapitel 30
v1–2 Den tredje profetian. 
v3 Herrens dag är en term som påminner om 
den yttersta dagen. 
v4 Nubien är södra Egypten och Kush är det 
övre Nilområdet = Sudan, särskilt övre Sudan.
v5–8 Kush: norra Sudan, Put: väster om Nil-
deltat, Lydien: västra Turkiet. Skaran av främ-
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mande folk: NIV = araber. Kubeer är troligen 
något folk i Egypten. Alla allierade skulle 
också gå under tillsammans med Egypten.
v9 Sändebuden är troligen flyktingar som 
kommit undan och far på floden söderut för 
att varna Nubien för faran.
v10–12 Det är Nebukadnessar, Babylonien, 
som är Guds redskap, det grymmaste av hed-
nafolk (se 32:12). Genom att torrlägga Nilen 
förstörs landets jordbruk och landet blir en 
öken.
v13–19 Varje nämnd stad har sin avgud. Nof 
torde vara samma som Memfis, som låg unge-
fär där Kairo finns i dag. Patros är det samma 
som övre (södra) Egypten. Sin heter i NIV 
Pelusium och anses ha funnits i östra delen av 
Nildeltat, i ett sumpigt och flodrikt land, där 
det var svårt att inta.
v20 Den fjärde profetian. Den 29 april 586 f.Kr., 
alltså några månader före Jerusalems förstö-
ring. 
v21 Hänvisningen kan gälla farao Hofras oför-
måga att stoppa belägringen av Jerusalem, 
men det kan också gälla segern över farao 
Neko vid Karkemish 605 f.Kr.
v22–26 Den andra gången då faraos arm 
bryts måste avse Nebukadnessars erövring av 
Egypten 568 f.Kr. 

Kapitel 31
v1 Den femte profetian, 21 juni 586 f.Kr. som är 
nästan två månader före Jerusalems fall.
v2–9 Även om profetian riktas till Egyptens 
kung gäller den främst Assyrien, vars öde ska 
vara en varning för Egypten. Assyrien var en 
gång den dominerande kraften i regionen. 
Nu kommer varningen för högmod till Egyp-
ten. Cedern är det mäktigaste trädet och ett 
karaktärsträd för Libanon men får även här 
beteckna det mera östliga rikets makt. Eufrat 
och Tigris gav livskraft åt Assyrien. Skönhet, 
makt och herravälde över andra folk känne-
tecknade Assyrien.
v10–14 Högmodet och ogudaktigheten ledde 
till att Assyrien utlämnades åt Babylonien 
med dess kung Nebukadnessar. Här finns 
en varning till Egypten, som visar samma 
högmod. Varje rike kan gå under, och det är 
Gud som bestämmer när. 

v15–17 Assyriens öde kan få oss att tänka på 
hur det gick med Sovjetunionen, som också 
sågs som en oövervinnelig stormakt. Alla 
nationer förundrade sig över hur det gick.
v18 Nu följer slutsatsen: det ska gå farao lika-
dant. Framgång är ofta en farligare frestelse 
än misslyckande. Det är ofta svårare att vara 
ledare än underordnad. Makt blir oftare miss-
brukad än svaghet. Skönhet angrips oftare än 
alldaglighet. Dessa sanningar gäller inte bara 
nationer utan kan också tillämpas på enskilda. 
Jfr Marias lovsång, Luk 1:51f.

Kapitel 32
v1 Den sjätte profetian, 3 mars 584 f.Kr. som är 
1,5 år efter Jerusalems fall. 
v2 En klagosång brukar uttrycka sorg, men 
här är det mera hån. Profeten verkar glädjas 
över att Egypten straffas med undergång. 
Egypten förliknas vid ett lejon och ett havs-
monster, som ingett skräck i grannfolken och 
underkuvat dem.
v3–8 En krokodil överlever inte länge om den 
kastas upp ur sitt rätta element. Då angrips 
den av sina fiender som slår ner på den. 
v9–10 Folken runt om ska bli häpna när en 
så högtstående kultur kastas över ända. De 
mister den fördel de har haft av handel och 
kultur, men de är också skräckslagna över att 
det samma kan drabba dem.
v11–16 Gud använder Babylonien, grymmast 
bland hednafolk, som redskap för att bestraffa 
Egypten. Det kommer att göra ett stort intryck 
runt om i världen.
v17 Den sjunde profetian ges två veckor efter 
den förra. 
v18–21 En märklig profetia över en civilisa-
tion som övergår det mesta på jorden. Nu ska 
också den gå i graven och hälsas av dem som 
redan är där. 
v22–23 Det ena efter det andra av antikens 
stora välden passerar revy. Den första är Assy-
rien. Dess huvudstad Nineve hade fallit 612 
f.Kr.
v24–25 Elam var ett land nordost om persiska 
viken med Tigris som gräns mot Babel. Elam 
var en av Sems söner. Det förstördes av Nebu-
kadnessar enl. Jer 49:34–38. Senare var det en 
del av Persien. Judarna hade en koloni i Elam. 
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Elams huvudstad var Susa(n) som under det 
persiska väldet blev provinshuvudstad.
v26–28 Mesek och Tubal fanns i dagens Tur-
kiet, kanske i norr i närheten av Svarta havet. 
De var söner till Jafet. Farao borde ha låtit 
varna sig av deras öde.
v29 Edom känner vi från kapitel 25. Edom 
är det samma som Esaus ättlingar, och var 
omskurna.
v30 Vi känner också Tyrus och Sidon från 
kapitel 26–28.
v31–32 Farao har sett vad som har hänt de 
andra folken och kunde trösta sig en aning 
med de andra folkens undergång. Egypten 
har använts av Gud för sina syften och nu är 
det förbrukat.
Profetiorna mot hednafolken var dåliga nyhe-
ter för dem. Vilket intryck gjorde de för de 
landsförvisade judarna i Babylon? De fick 
veta att ingen världsmakt, hur mäktig den 
än är, kan mäta sig mot Gud. På samma sätt 
kan de här kapitlen (25–32) lära oss att domen 
kommer att gå över den enskilde eller det folk 
som hindrar Gud att förverkliga hans plan. 
Folkens Herre har sista ordet i historien. En 
världslig historiker skulle säga att det är de 
mäktiga folken som regerar. En kristen säger 
att det är Gud som har den yttersta makten.
Det kan verka underligt att Babylon uteläm-
nas från listan över de folk som undergår 
Guds dom. Vi vet att Guds dom drabbade 
Babylon ungefär 50 år efter att Jerusalem föll. 
En orsak kan vara att judarna bodde i Babylon 
och därmed skulle be för dess fred och fram-
gång (Jer 29:4–7). En annan orsak kan vara 
att det vid den här tiden var Nebukadnessar 
som var Guds redskap för att straffa grannfol-
ken, medan det i sinom tid också var dags för 
honom själv att få sin dom.
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Kapitel 33
Hesekiel som väktare (33:1–20)
v1–2a Efter att ha riktat sig till hednafolken 
runtom kommer nu Guds ord åter direkt till 
judarna. 
v 2b–6 Den första profetian är en utvidgning 
av budskapet i 3:17–21. Vi får en beskrivning 
av en forntida stad med murar, där största 
delen av folket gör sina vardagssysslor ute på 
fälten utanför staden. Väktaren på muren ser 
långt utöver området och kan märka en fiende 
som håller på att attackera långt innan befolk-
ningen på fältet gör det. Det är då hans ansvar 
att blåsa i hornet så att folket kan sätta sig i 
säkerhet inom stadsmurarna. Den som hörde 
hornet hade på sitt eget ansvar att fly in i 
staden innan portarna stängdes. Om väktaren 
inte blåste i hornet så att folket dödades blev 
han ansvarig för att liv spilldes.
GT lär blodshämnd mot den som dödar upp-
såtligt (4 Mos 35:19). Om någon dödar en 
annan oavsiktligt kunde dråparen fly till en 
av fristäderna där han ska stanna till överste-
prästen dör. Efter det är han fri. Utanför frista-
den kunde blodshämnaren döda honom utan 
skuld. Här finns en parallell: den som varnar 
för synd och dess följder avkrävs inte skuld 
för avfallet, men den som inte varnar bär 
skuld för följderna, liksom i fråga om Juda-
folkets synd. Hesekiel är fortfarande en väk-
tare som har i uppdrag att varna. Det samma 
gäller föräldrar, lärare, predikanter och över-
het, alla i auktoritativ position, som har ansvar 
att blåsa i hornet när faran kommer.
v7–9 Hesekiel kunde nu visa på den verk-
liga fienden: synden. Invånarna i Jerusalem 
måste skylla sig själva för att olyckan drabbar 
dem. Att dö är i detta fall det samma som att 
vända sig från Gud. Situation är nu en annan 
än i kap 3: nu har Jerusalem fallit. Före fallet 
kunde man inte riktigt fatta allvaret. Nu insåg 
man det, och Hesekiel var den enda som med 
Guds ord kunde ha något hopp för framtiden. 
Hesekiel måste ha frågat sig om hans profet-
gärning alls har haft någon betydelse. Var det 
ett fiasko? Hans uppgift var att kalla folket till 
omvändelse, så att Jerusalem inte skulle straf-

fas. Nu hade staden fallit, men folket hade 
inte ångrat sig. Guds ord kommer till H. att 
han fortfarande är en väktare. Han ska ännu 
varna för synden och förkunna Guds kärlek 
till syndare.
I historiens ljus kan man se frukterna av H:s 
verksamhet. Han åstadkom att det fanns ett 
fåtal judar som fortfarande hoppades på en 
framtid för sitt folk. Det var nödvändigt för att 
Guds löften om världens Frälsare genom juda-
folket skulle kunna uppfyllas.
I våra liv kan det också bli så att vi frågar 
Gud vad vi ska göra nu, då det som vi gjort 
tycks ha gått om intet. Han säger fortfarande, 
att vi ska föra ut vittnesbördet om Frälsaren 
och leva vårt liv på ett sätt som behagar Gud. 
Och då vi säger, att det har vi gjort redan, blir 
svaret att vi ännu är väktare som ska stå på 
vår post.
v10 Några av folket i Babel var desperata. De 
menade att Gud straffade dem för fädernas 
synder, och för deras skull som blivit kvar 
i Jerusalem. Är det alls värt att leva med en 
sådan Gud? Om det är omöjligt att återvända 
till Jerusalem, vad finns det för mening?
v11 Gud vill att människorna ska omvända 
sig. Han straffar inte för att han tycker om 
det. Om folket vänder om från sin synd ska 
det få leva, och Gud gläder sig. Den som 
lever i goda förhållanden förstår inte ordet 
om att Gud inte vill syndares död. Tanken på 
död är långt ifrån honom. Den som däremot 
lever i dödsskuggan upplever ordet som en 
anklagelse. Eftersom han håller på att dö upp-
lever han sig under Guds straff. Men det här 
löftet är evangelium. Gud säger till den av 
synd fördärvade människan: ”Jag gläder mig 
inte åt den ogudaktiges död.” Hans kallelse 
genom dopet och Ordet står fast hur onda vi 
än är. Han vill att vi ska vända om, så att vi får 
tillhöra hans familj.
v12–16 En längre version av samma under-
visning finns i Hes 18:5–29. H. ger exempel 
på handlingar som är frukten av ett ångrande 
sinnelag. En lärdom av avsnittet är: Det är 
möjligt för den som i hela sitt liv lever rättfär-
digt att falla i synd, och för den som levt ett liv 

Tredje delen
Guds folks återupprättelse (kap 33–48)
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i synd att omvända sig.
v17–20 Åter kommer anklagelsen mot Gud, 
att han är orättvis när han låter en så fruktans-
värd straffdom drabba Jerusalem. Men Gud 
förklarar åter en gång, att skulden vilar på det 
avfallna folket. Fortsättningen är en grundlig 
förklaring.

Jerusalems fall förklaras (33:21–33)
v21–22 Här kommer vändpunkten i H:s pro-
fetiska gärning och i profetboken. Under en 
lång tid har H. varnat för att Jerusalem ska 
falla. Nu har det skett. H. förklarar inte varför 
det tog 18 månader för en flykting att resa 
från Jerusalem till Babel (jfr 26:1–2 med 33:21: 
Jerusalem föll i augusti 586 f Kr och det här 
sker 8.1.584 f Kr). Natten innan flyktingen 
kom öppnades H:s mun som hade stängts för 
allt annat än direkt order från Herren (24:27; 
3:35–27). 
v23–24 Också efter Jerusalems fall fortsatte 
folket med samma ogudaktighet som förut. 
Folket är högmodigt, förlitar sig på sin här-
komst av Abraham (jfr Joh 8:33, 39 m.fl).
v25–26 Gud svarar: ni måste omvända er. Ni 
äter kött med blodet i (3 Mos 16–17), tillber 
avgudar (2 Mos 20:3–4), utgjuter blod (2 Mos 
20:13), förlitar sig på våld (ex. Jer 41:1–3) och 
kränker andras hustrur (2 Mos 20:14). Man 
delade in sitt liv i delar: offertjänst och reli-
gion hör templet till, det vardagliga livet är en 
annan sak. Jfr. talesättet att blanda religion och 
politik – vi verkar säga: ”Man ska inte blanda 
ihop religion och det verkliga livet.” Men vår 
gudsrelation är ett helt paket, det går inte att 
stycka sönder.
v27–29 Gud utlovar en fullständig ödeläggelse 
av landet. Ännu fem år efter Jerusalems fall 
fördes en återstod på 745 personer till Babel 
(Jer 52:30). 
v30–33 H. var tydligen rätt populär. Många 
kom för att lyssna. Men de lyssnade som till 
underhållning och när de gick hem ändrades 
ingenting. De hörde det som de ville. Det är 
som de stora skaror som samlas för att lyssna 
till popevangelister runt om i världen och för 
att se spektakulära helbrägdagörelser. Men 
vad händer sen? Kristendom är inte en tillfäl-
lig avgörelse, den lever av tron på Jesus som 
Frälsare och bekännelsen till honom som 
Herre i våra liv.

Kapitel 34
Herdar och får (34:1–31)
v1–2 Israels herdar var de politiska och reli-
giösa ledarna: kungar, domare, präster och 
profeter. I 22:25–30 och kap 19 har han skildrat 
deras avfall.
v3–4 Ledarna har tänkt på sig själva, för att 
skaffa sig egen nytta av sin position. De tänkte 
inte på hjorden.
v5–6 Fåren har skingrats för att furstarna inte 
brydde sig om dem och det inte fanns något 
andligt ledarskap. Berg och höga kullar var 
ställen där avguda-altaren byggdes och avgu-
darna dyrkades. Ändå kallar Gud sitt folk för 
”mina får”. Han har inte övergett dem.
v7–10 Fortfarande kallar Gud dessa avfälliga 
ledare ”mina herdar”. Men han kommer att ta 
ämbetet ifrån dem så att de inte längre kan dra 
nytta av sina förmåner. En herde ska arbeta 
för sin hjord och inte för sin egen nytta. Så vill 
Gud fortfarande kalla oss sina herdar och sina 
får, fast vi går vilse, men han försöker föra oss 
till rätta så att vi ska göra hans vilja. Det finns 
en gräns för hur länge Gud har tålamod.
v11–12 Först ska Gud göra sig av med de 
falska herdarna, och sedan kommer han själv 
för att ta sig an sin förskingrade hjord. Han 
går ut och söker upp dem från alla ställen dit 
de skingrats.
v13–15 I första hand meddelar Gud att det för-
skingrade folket ska få återvända från Babel 
och komma tillbaka för att bygga upp sitt 
land. Men det här har också en annan bety-
delse. Han ska kalla ut sitt folk från syndens 
land och samla dem kring sitt Ord och sina 
sakrament, och själv föda dem. Där ska de få 
vila sig, de ska få njuta frukten av den gode 
herdens arbete för dem. 
v16 Här möter vi samma budskap som Jesus 
predikade: det är inte de friska som behöver 
läkare, utan de sjuka; det är inte de rättfärdiga 
som behöver frälsning, utan syndarna. Den 
herde som gör så är verkligen god, och han 
är trofast. När vi ser hur de politiska ledarna 
sviker, tar mutor, tänker på sin egen vinning, 
så är det trösterikt att veta att vår Herde aldrig 
sviker. Och han är rättvis.
v17 Vi leds till berättelsen om den yttersta 
domen, när Herren talar om att döma mellan 
baggar och bockar.
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v18–22 Här är resultatet av de dåliga ledarnas 
verk: folk börjar bråka med varandra och göra 
förtret, så att man trampar ner gräset som 
fåren betar och grumlar dricksvattnet. Man 
strider sinsemellan och försöker tränga ut var-
andra. Man utnyttjar de svaga för att komma 
sig upp själva. Så blir det med den mänskliga 
naturen om den inte leds av Guds ord.
v23–24 Här kommer vi till kapitlets höjd-
punkt. Israels herdar hade inte skött om 
vakthållningen för sitt folk, och därför kom 
fienden och slog dem. Nu lovar Gud att han 
ska ingripa. Han ska sända en herde som gör 
det rätta. Den herden är hans tjänare David. 
Hur kan David komma tillbaka, då han redan 
har varit död i över 400 år? Det är en profetia 
om Messias, Davids ättling. Han är Guds tjä-
nare: Jes 53. Profetiska ord om honom finns i 2 
Sam 22:51 (din smorde); Jer 23:5 (en rättfärdig 
telning); 30:9 (David, kungen som ska uppstå); 
Luk 1:27 (Jesus var av Davids släkt); 32 (Gud 
ska ge honom hans fader Davids tron); 33 
(hans rike ska inte få något slut). 
H:s profetia påminner om Jesu undervis-
ning om sig själv som den gode herden, Joh 
10:11–18. Som vår herde ger Jesus oss näring 
och skydd, Joh 6:32–40. De som lyssnade till 
H. fick tröst av att höra att Gud skulle sända 
en särskild herdefurste som skulle regera i 
evighet och vårda och skydda dem. Det stod 
klart för dem att denna Messias skulle vara 
något mer än en vanlig människa. Han skulle 
vara Gud.
När Jesus långt senare gjorde anspråk på att 
vara den gode herden förstod folket att han 
avsåg just denne Messias. Det betydde att han 
gjorde anspråk på att vara Gud, och därför 
ville de stena honom, Joh 10:27–31, för straf-
fet för hädelse var just stening. Det här är en 
nyckel till det som H. senare ska framföra.
v25–31 Den gode herdens omvårdnad 
beskrivs i termer av glädje och välsignelse 
för hans hjord. Termerna är hämtade från 
den miljö som alla känner: ett gott liv kän-
netecknas av att de inte behöver vara rädda 
för vilddjur, regn på rätta tider, trygghet mot 
inkräktare som rövar och stjäl och inga främ-
mande folk som styr över dem. Beskrivningen 
påminner om en tid när sådana villkor rådde: 
i Edens lustgård. 
De flesta av oss som inte är jordbrukare eller 
herdar skulle beskriva den fullkomliga trygg-

heten på ett annat sätt. I dag skulle några tala 
om jordens resurser och frihet från terrorister. 
Men H:s ord är ändå lätta att förstå: allt ska 
återställas till fullkomning. Det kan ske bara 
genom herdefursten David, dvs. Messias, 
som ska föra folket tillbaka till fridsförbundet. 
Han ska återställa allt till det läge som rådde i 
Eden. Där är vi först när han återkommer, och 
när han skapar en ny himmel och en ny jord, 
som beskrivs i Upp 21–22. 
När Jesus kom till jorden tilläts han inte vara 
folkets herdefurste.  De förkastade honom. 
Samhället förändrades inte, för de flesta 
levde inte nära Gud i bättring och tro. Tänk 
dig hur vårt samhälle skulle se ut om alla 
faktiskt skulle leva enligt Guds tio bud, och 
alla skulle vara sanna kristna och fråga efter 
alla de förmaningar som NT innehåller och 
leva efter dem! Då skulle vi se en återspegling 
av paradiset. Men så är det inte. Vi får inget 
sådant tillstånd här på jorden. Vi måste vänta 
tills synden tas bort. Då kommer alla att följa 
herdefursten Messias till den sista pricken. Då 
kommer också skördarna att vara perfekta, 
då finns inga vilddjur som hotar liv och lem, 
då finns inga tårar, för Gud ska torka bort alla 
tårar.
Jfr Jes 65:17–25.

Kapitel 35
Profetia mot Edom (35:1–15)
v1–4 Seirs berg har en stor betydelse i Isra-
els historia och står här för Edom, Jakobs 
bror Esaus efterkommande. Det verkar som 
om kapitel 35 skulle vara lösryckt, eftersom 
Edom redan har tagit emot H:s domsprofetia, 
25:12–14. Men här ges nu en bakgrund till 
kapitel 26. Efter att Jerusalem föll flyttade en 
del grannfolk in i landet och Edom var ett av 
dem. För att Gud skulle kunna utföra det han 
hade lovat Israel måste han först åter en gång 
driva ut hednafolken. Det handlar kapitel 
35 om. De löften som Gud ger från kapitel 
36 framåt framträder i ännu härligare dager 
när de kontrasteras mot domsutsagorna mot 
Edom i kapitel 35.
Det finns också en litterär parallellism mellan 
kapitel 35 och 36. Kapitlet bildar en samman-
hängande enhet, där kapitel 36 fullbordar 
den profetia som ges i kapitel 35. Jfr 36:1–3 
som utgör en parallell till motsvarande verser 
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i kapitel 35. Den förstörelse som Gud lovar 
sända över Edom utfördes genom Babel, Per-
sien och slutligen Johannes Hyrcanus, en av 
mackabeerna (125 f.Kr.). Det finns inget kvar 
av edomiterna i dag.
v5–6 Hatet mellan Israel och Edom började 
enligt 1 Mos 27:41ff, då Jakob hade lurat till 
sin sin far Isaks välsignelse. David underku-
vade Edom och placerade trupper där (2 Sam 
8:13f), men på 800-talet gjorde de uppror (2 
Kung 8:20). När sedan edomiterna stödde 
Babel vid den tiden när Jerusalem föll vällde 
hatet fram på nytt (Ps 137:7; Hes 25:12; se även 
Ob 8–14). 
v7–9 Många handelsvägar sträckte sig till 
Edom men nu skulle Gud göra landet öde. 
Den yttersta skammen för antikens folk var 
att man inte fick en hederlig begravning. Nu 
skulle de slagna lämna liggande överallt. 
Luther menar (enl. Gez.) att detta gick i upp-
fyllelse genom Alexander den store (jfr Jer 
49:19).
v10–13 En av Edoms synder var att han hade 
hävdat rätten till det land som Gud hade 
lovat Abraham och Isak, men via Jakob, inte 
Esau. Även om Gud flyttade ut ur templet 
och Jerusalem (Hes 10–11) var han kvar där, 
och Edom hade ingen rätt att ta landet i besitt-
ning. Gud hade andligen lämnat landet men 
löftena stod kvar. De ord som Edom uttalade 
mot Israel hade han uttalat mot Gud. Jfr löftet 
till Abraham, 1 Mos 12:3. Löftet om att Mes-
sias skulle komma från Abrahams, Isaks och 
Jakobs säd stod kvar.
v14–15 Även om hela jorden gläder sig över 
att Juda underkuvas och till synes förgörs har 
Edom ingen orsak till glädje, eftersom det ska 
bli en ödemark medan Juda ska återupprät-
tas. Edom ska straffas för begångna synder, 
helt rättvist. Vi menar vanligen att det finns 
historiska och politiska orsaker till konflikter: 
mellan judar och muslimer, mellan protes-
tanter och katoliker, mellan troende och icke-
troende, men i själva verket finns det en orsak 
i att Gud ställer människan till personligt 
ansvar för hennes synder. Gud straffar för att 
människorna har avfallit. 

Kapitel 36
Profetia till Israels berg (36:1–38)
v1–3 Parallell till de motsvarande verserna i 
föregående kapitel.
v4–7 När Gud talar till bergen talar han till 
hela folket. Bergen hade blivit en plats för 
avgudadyrkan, platser som var värda att för-
aktas av Gud för tid och evighet. Då en fiende 
intog bergen, kontrollerade han de mest stra-
tegiska platserna. Han kontrollerade platserna 
där gudsdyrkan skedde och därmed också 
landets gudar, menade man. Nu vänder sig 
Gud till Israel och berättar att han kommer att 
låta deras fiender drabbas av samma ödeläg-
gelse och hån, som de har tänkt för Israel, och 
som han har beskrivit i kapitel 25–32.
v8–12 Nu kommer ett radikalt annorlunda  
budskap än tidigare. Gud hade straffat Israel 
och ödelagt det för deras synders skull. Men 
ödeläggelsen skulle inte räcka för evigt. Guds 
straffdom ledde många till ånger och botgö-
ring, och nu skulle de få inte bara förlåtelse för 
sina synder utan de ska också få tillbaka sitt 
land som åter ska blomstra. 
Här utlovas en blomstrande tid, en materiell 
välsignelse. En sådan är en välsignelse från 
Gud. Pga. avundsjuka har vi lätt att förhålla 
oss negativt till rikedom och välgång, men då 
Gud säger: ”Jag ska göra er ännu mera gott än 
tidigare”, inser vi att det endast är fråga om 
Guds välsignelser. Vi ska inte skuldbelägga 
dem som är rika. De borde använda sin rike-
dom för andra och för Guds rike. En rik kris-
ten måste bära ett större ansvar än en fattig, 
som någon har sagt: ”Det krävs en stark rygg 
för att bära välgång.” 
v13–15 Kanaans land hade vid den här tiden 
ett dåligt rykte. Varje nation som bodde där 
hade slukats av andra: amoreerna, kainiterna 
och nu israeliterna. Man kunde säga: Om 
du bor i Kanaan kommer du att drabbas av 
någonting, av hungersnöd, torka, vilddjur, 
krig eller invasion. Hednafolken har hånat 
Israel och sagt att bergen äter folk, men det är 
inte bergens fel, utan människornas som har 
syndat mot Gud. De hade låtit förföra sig av 
hednafolken runt om.
v16–19 Enligt GT skulle en kvinna vara cere-
moniellt oren under sin menstruation (3 Mos 
15:19–24). Gud förklarade på samma sätt 
Israel orent pga. sin avgudadyrkan och ogud-
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aktighet. 
v20–21 Pga. detta började andra folk säga att 
Israels Gud inte klarade av att skydda sitt folk 
eller att hålla sina löften till dem. De tyckte 
att han måste vara en svag Gud, som inte är 
värd att hålla i aktning. Men det kunde inte 
Gud fördra. Han är alltid mån om sin ära. Det 
var med rätta han ansåg att Israel hade dragit 
hans namn i smutsen.
Hur blir Guds namn ärat i våra liv, när män-
niskor omkring oss iakttar hur vi lever? Får de 
intrycket att Gud är viktig i våra liv, eller får 
de intrycket att vi egentligen inte bryr oss om 
honom, att han bara finns i bakgrunden och 
inte är så viktig? Om de får intrycket att han 
inte är så viktig i våra liv, är det en signal att 
Gud inte heller är så viktig för andra och det 
är att vanhelga hans namn. Gud är det vikti-
gaste i hela universum, och våra liv har inget 
högre mål än att tjäna och förhärliga honom. 
Allt vi säger som förringar Guds plats i till-
varon och minskar hans trovärdighet vanärar 
hans namn.
v22–23 När Guds namn har blivit vanärat 
kommer han att rätta till det. Han vill visa 
att han står vid sina löften.  Han ljuger inte. 
Genom att låta sitt folk återvända från Baby-
lonien till Palestina visar han att han måste 
räknas med, att han har makten. Gud är inte 
heller intresserad bara av judarna. Han är 
intresserad av att få alla folk till sitt folk. För 
att andra folk ska lära känna honom och lita 
på honom måste han visa att han är helig. 
Vilket uppdrag är det inte att erbjuda hans 
välsignelser till andra genom oss! Det är en 
fantastisk orsak till att vi får leva och se fram 
emot morgondagen. Gud vill själv arbeta 
genom oss och låta människor få veta vem 
han är. Då är livet inte meningslöst.
v24 Att Gud ska låta sitt folk återvända från 
exilen blir nu en symbol för Guds godhet mot 
alla folk, för hans vilja är att hans egna ska 
samlas in från alla folk. Han väcker det heliga 
landet till liv och ger nytt hopp åt det, för 
att på samma sätt samla åt sig folk från hela 
världen och ge dem ett hopp. Så ska löftet till 
Abraham bli uppfyllt.
v25–27 För att det här ska kunna ske måste en 
nyfödelse äga rum. Folket måste renas från 
sina synder. Nu behövs inte längre prästernas 
rening i templet, för Gud ska tvätta dem rena. 
Han ska förlåta dem deras synder. Han ska ge 

dem ett nytt hjärta och få en ny ande, som vill 
göra Guds vilja. Det här ska ske genom Fräl-
sarens ställföreträdande gottgörelse och den 
Helige Ande som föder nytt liv genom tron på 
Frälsaren. 
v28–30 Det här förebildas genom den godhet 
Gud visar när judarna åter får bo i sitt land 
och får njuta av markens gröda och trädens 
frukt. 
v31–32 All Guds godhet får dem att skämmas 
hur de har betett sig. Gud kan använda sig av 
både piska och morot för att föra människor 
till bättring. Här visar han, hur hans goda 
handlande leder människor till ånger och tro. 
Men Gud påminner om att han inte gör det 
här för deras skull, utan för att visa dem och 
världen hurudan han är. Guds godhet får oss 
att skämmas och inse att vi handlar skam-
ligt mot Gud genom att synda och strunta i 
honom.
v33–36 Folken runt om det utlovade landet 
ska se på återuppbyggnaden och förundra 
sig. De kan inte undgå att se att ett under har 
skett. Allt blir så underbart att de måste dra en 
parallell till Edens lustgård. På det här sättet 
återställer Gud sitt rykte. 
När vi har arbetat hårt och svettats för att 
bygga eller utföra ett stort projekt kommer 
folk att säga att vi har gjort mycket. Om vi 
öppet vittnar om vår tro på Gud och ger äran 
åt honom kommer folk att göra det samma. 
Men ofta tar vi äran åt oss själva och låter inte 
Gud få den ära som tillkommer honom. Det 
är därför vi finns: att låta vårt ljus lysa inför 
människorna och ge Gud äran: ”så att de ser 
era goda gärningar och prisa er Far i himlen” 
(Matt 5:16).
v37–38 Tidigare hade Gud vägrat lyssna till 
sitt folks böner (14:3; 20:3) för att det var 
förhärdat och ogudaktigt. Nu lovar han att 
lyssna när de ber om hjälp och låta dem förö-
kas. Det här är nästan ordagrant en upprep-
ning av Guds löfte till Abraham i 1 Mos 15:5 
om att få en talrik avkomma. Trots judarnas 
och våra misslyckanden och felsteg har vi en 
Gud som bryr sig om oss och vill höra våra 
böner. Han måste göra det, för det har han 
lovat, och han ljuger inte.
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Kapitel 37
Dalen med de förtorkade benen (37:1–14) 
Vi kommer nu till den mest kända synen i 
Hesekiel. Det är en fantasieggande vision som 
fyller oss med stor förundran. Som kristna 
hotas vi ständigt av två motsatta faror: att 
antingen bli övermodiga eller råka i förtviv-
lan. Gud vill nu ta sig an sitt folk så att de inte 
råkar i förtvivlan.
v1–2 H. förs av Anden till en dal där han får 
se en massa benknotor. Det känns som en för-
skräcklig upplevelse. Benen representerade 
folket som är i exil i Babel.
v3 Frågan borde normalt sett ha besvarats 
med ett nej. Men H. vet att Gud, som skapade 
människan av jordens stoft, är den enda som 
kan svara.
v4–6 Gud lovade göra samma sak med benen 
som han hade gjort med det stoft som han 
gjorde Adam av i Eden (1 Mos 2:7).
v7–8 H. lydde Gud och profeterade över 
benen. Nu fördes de olika benknotorna ihop 
så att de blev skelett. Och så växte det senor 
och kött på dem och de täcktes med hud. Nu 
såg det tydligen ut som på ett slagfält: det låg 
lik överallt. Det var inget liv i kropparna.
v9–10 Nu fick H. i uppgift att tala till Anden 
för att han skulle ge liv åt kropparna. Och då 
han gjorde så fick kropparna liv. Det var Gud 
som gav dem liv, men han gjorde det genom 
H. Det säger oss, att vi har en uppgift att föda 
själar till liv. Vårt livs uppgift är inte bara att 
arbeta för lönen, inte att anstränga vårt intel-
lekt till maximum för att vi ska få det så bra 
som möjligt, inte bara att sköta våra barn så 
att de blir hederliga medborgare med jobb 
och familj, utan vi lär dem allt vad Gud har 
befallt oss så att de vandrar med Jesus och 
blir levande själar. Det är inte i vår makt att 
göra det, men vi ställer vårt intellekt och våra 
gåvor till förfogande så att Gud kan väcka liv 
i dem.
v11–12 Sedan Jerusalem hade fallit var de 
landsförvisade som döda. De var som döda 
ben. De kunde inte tänka sig någon framtid 
eller något hopp. Men Gud lovar ändra det 
och visa dem att de har en framtid. Genom H. 
ska de få höra att de kan bli levande igen, som 
att stiga upp ur gravarna. För Gud är ingen-
ting omöjligt.

v13–14 Uppväckelsen från de döda är förknip-
pad med insikten att Gud är Herren, deras 
Gud, och att han handlar trogen mot sitt löfte 
till fäderna. Det kan vara så att det här är bak-
grunden till NT-ord som Joh 5:25 och Ef 2. I 
det senare stället talar Paulus om hur vi av vår 
natur var andligt döda. Men Gud har väckt 
upp oss av sin nåd för att vi ska leva med 
Kristus. Det här gör det möjligt för oss som 
var främlingar – andligt talat i exil – att bli 
medborgare i Guds rike.

En nation under en kung (37:15–28)
v15–17 H. tar nu en åskådlig bild för sin 
undervisning. Han tar två trästavar i sin hand 
och skriver de båda skilda rikenas namn på 
dem. Josefs son Efraim var stamfar för den 
mest betydande av de tio nordliga stammarna. 
Ofta står Efraim som beteckning på Israel. Nu 
ska de förenas med varandra.
v18–20 Nu kommer folk att fråga vad han 
menar med stavarna. Svaret är att de båda 
folken, Nordriket Israel (Efraim) och Sydriket, 
åter ska bli ett enda folk. Om vi försöker för-
klara det här historiskt får vi problem. De tio 
stammarna återvände nämligen aldrig från 
fångenskapen i Assyrien. Det har bara funnits 
spridda rester kvar av de tio stammarna, men 
aldrig som hela stammar eller folk.
v21–23 Vi måste söka förståelsen till den här 
profetian från hela det bibliska vittnesbördet. 
De båda stammarna har aldrig förenats under 
en kung. Men vi har sett i Hes 34:11–22 att 
kungen är Herren själv. Här beskriver H. den 
nytestamentliga kyrkan, de som tror på Jesus, 
som samlas från hela världen, från alla folk, 
både judar och hedningar, och som regeras 
av Messias. Det är om dem som Gud säger: 
Jag ska rädda dem från alla orter där de har 
syndat, och rena dem. De ska vara mitt folk.
v24–28 Här får vi en trösterik upprepning av 
34:23. Det är under den gode Herdens ledning 
som folket ska göra Guds vilja. Det är Kristi 
kyrka som ska finnas i evighet, inte något jor-
diskt rike. Det är Messias-herden som är upp-
fyllelsen av löftet till David i 2 Sam 7:13, 16. 
Nu ska det inte längre finnas någon begräns-
ning av rikets välsignelser, varken till geografi 
eller till tid. Guds förbund är evigt.
Det är naturligt att fråga, varför Gud inte 
upprättade ett nytt jordiskt kungarike på 
Israels berg på Jesu tid. Svaret är, att de som 
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återvände från exilen blev precis likadana 
som folket var innan de bestraffades med exil 
i Babylon. Jesus kom, men han förkastades av 
sitt folk. Åter en gång skulle deras hus lämnas 
öde (Matt 23:38).
Gud gav ett underbart löfte i kapitel 34, 36 och 
37 att ge nytt liv åt sitt folk som hade förlorat 
allt hopp. Han påminde dem om sin plan och 
upprepade sitt löfte att han skulle förverkliga 
den. Han ville att de som löftena gällde skulle 
tro dem. Alla de välsignelser som Gud lovade 
skulle också ha kommit om de hade ångrat 
sina synder, tagit emot den rening som Gud 
gav dem från deras avgudadyrkan och följt 
den Messias-herde-kung som Gud sände dem. 
Men folket förverkade uppfyllelsen av löftena.
Gud skulle förverkliga sitt löfte genom att 
samla sitt nya Israel från alla folk. Detta nya 
Israel skulle njuta av alla de välsignelser som 
det gamla Israel hade förverkat: att räddas 
och renas från synd och försäkran att Gud bor 
ibland dem.
Man kan också fråga varför Gud lovar så 
många fysiska, materiella välsignelser då 
Messias främst var intresserad av att samla 
själar till sin hjord? Det här beror på att Gud 
använder sig av en terminologi som GT:s folk 
kunde relatera till. Beskrivningen av Messias 
verksamhet använder sig av termer från det 
förflutna. Det var känt och kunde förstås. De 
kände till David och visste vilka välsignelser 
som hans regering gav till det yttre. Landet 
hade välstånd, rikedomarna växte och det 
blev fred i landet. De hade också sett vilka 
andliga välsignelser det medförde att de följde 
Guds ord.
De välsignelser som den nye Herdekungen 
skulle komma med är mycket mera omfat-
tande än de välsignelser som folket någonsin 
hade upplevt. Särskilt hans regering i våra 
hjärtan är av helt annat slag än under GT. Hur 
skulle människorna som levde före Jesu tid 
ha kunnat få en glimt av det om det inte hade 
förklarats för dem i termer som de hade upp-
levt?
Vi kan förstå H:s budskap utifrån Joh 10, där 
Jesus talar om sin hjord och sig själv som den 
Gode Herden. Men folket som hörde honom 
uppfattade också de fysiska aspekterna av 
löftet: att få återvända till sitt land. Vi ska inte 
förbise dem genom att helt förandliga budska-
pet. 

Kapitel 38
Profetia mot Gog (38:1–39:29)
Det är inte så att det blir en yttre fred här på 
jorden när Messias kommer, så att Guds folk 
upplever idel fröjd och trygghet. Nu följer två 
kapitel, där Gud visar att det också kommer 
skrämmande attacker mot Guds folk, även 
om de lever i gemenskap med sin Herde. Gud 
gav H. en inblick i den strid som Guds fiender 
ställer till med i syfte att förgöra dem, och som 
accentueras av Kristi regering. Men han ger 
dem också tröst: det är Gud som slutligen ska 
döma över dem som anfaller hans folk.
Det förefaller bäst att inte tolka de två nästa 
kapitlen bokstavligt. Det finns ingen historisk 
precision och kronologisk klarhet i framställ-
ningen. De som namnges och det som de gör 
beskrivs i allmänna ordalag snarare än med 
hänvisning till någon särskild person eller 
händelse. Fokus ligger på allmänna utsagor 
om Guds regering i världen snarare än speci-
fika tider och händelser.
Antydningar om att de här kapitlen inte är 
avsedda att vara lika exakta som de föregå-
ende profetiorna finns i uttryck som ”efter 
lång tid”, ”i kommande år” (38:8), ”på den 
tiden” (38:14), ”i kommande dagar” (38:16). 
”Sju år” (39:9) och ”sju månader” (39:12) 
verkar vara symboliska tal på motsvarande 
sätt som i Uppenbarelseboken, snarare än 
bestämda tidsperioder. De antyder att Gud 
fullständigt slår sina fiender.
v1–2 Det har gjorts många försök att koppla 
namnet Gog till någon forntida regent, något 
folk eller någon stad. 1 Mos 10:2–3 omnämner 
Magog, Mesek och Tubal som Jafets söner. 
Hes 32:26 omtalar att Mesek och Tubal har 
gått under som mäktiga riken redan tidigare, 
nuvarande norra Turkiet. I Upp 20:8 nämns 
Gog och Magog som de folk som ska strida 
mot Guds folk innan denna tidsålder tar 
slut. Bland Jafets söner finns också Gomer, 
som nämns senare, och hans son är Togarma. 
Rosh är ett frågetecken. Gezelius, Bibel 2000 
och NIV har översatt ordet med herrar eller 
storfurstar. Det finns sådana som menar att 
namnet, om det är ett namn, anspelar på Ryss-
land. Det är möjligt att Gog endast är en sam-
manfattning av de onda krafter som attackerar 
Guds folk, och härvid använder sig av olika 
fysiska folkslag som representeras av kända 
makter från historien. 
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v3–6 Gud gör klart att han behåller kontrollen 
också när hans fiender går till angrepp. Det 
är han som sätter krok i deras käftar, som när 
man betslar en häst och styr den dit man vill. 
Angreppet beskrivs som ett stort hot, som ska 
drabba Guds folk med stor förödelse. De folk 
som anfaller kommer från alla väderstreck: 
Mesek och Tubal kommer från Svarta havet, 
nordliga Turkiet. Persien är dagens Iran och 
ligger i öster. Nubien (Kush) ligger söder om 
Egypten och Put (Libyen) är väster om Nilen. 
Gomer och Togarmas folk, eller Togarmas hus 
(Beth Togarma) var från norra och östra Tur-
kiet eller Armenien. 
Om man ser på dessa folk som gemensamma 
fiender till det jordiska Israel skulle det vara 
mycket svårt att samla alla till ett gemensamt 
fälttåg. Det är mycket närmare till hands att 
tolka dem som gemensamma fiender som 
anfaller Guds folk från alla håll i den yttersta 
tiden. Motståndet ska komma både uppenbart 
och smygande.
De som hörde detta budskap hade sett att 
Assyrien och Babylonien hade utfört sin straff-
dom på Guds uppdrag. Nu får de också veta 
att det är Gud som behåller kontrollen över 
alla angrepp. Sådana kommer att komma 
under alla tider och i olika skepnader.
v7–9 Uttryck som ”efter lång tid” och ”i 
kommande år” antyder att uppfyllelsen av 
profetian ska ske i en avlägsen framtid, efter 
återkomsten från exilen i Babylonien. Det kan 
också jämföras med den tid som Upp 20 talar 
om: den tid när Antikrist kommer lös för en 
kort tid, efter att kyrkan har haft en relativt 
fredlig tid. Gud vet om och tillåter dessa mäk-
tiga onda krafter att angripa hans folk. 
v10–13 Då Guds fiender ser att Guds folk har 
det fredligt, de lever i ovetskap om faran, då 
smider man planer för att tillintetgöra dem. 
De vill överraska dem när de minst anar. I kap 
36–37 har H. fått berätta om de välsignelser 
Gud vill ge sitt folk. Också det här kapitlet är 
alltså samstämmigt till den delen: det talar om 
Guds godhet. Men nu finns fienderna med 
som en farlig kraft, och ett köpslående och 
rivalitet om att få dela bytet.
v14–16 Gud visar nu vad hans egentliga syfte 
är: han ska visa sin härlighet mot fienderna 
genom att först låta dem ställa till med pro-
blem. Jfr kap 36. De ska lära sig vem han är. 
Och både Guds folk och fienderna ska vittna 

om hans storhet.
v17 H:s budskap var inte nytt. Guds profeter 
har talat på samma sätt många gånger, att 
Gud ska låta främmande folk komma över 
dem om de inte håller sig till hans bud.
v18–23 Varje gång Guds fiender attackerar 
hans folk ska Guds vrede riktas mot dem. 
Han använder sig av naturkrafter som jord-
bävningar och andra katastrofer. Det ska bli 
en sådan skräck att folken ska vända sig mot 
varandra. Allt detta ska göra att hednafolken 
inser att Gud råder och behåller makten. För 
Guds eget folk ger det här trygghet, medan 
det är en skräck för hedningarna. Vi ska vara 
lugna inför det att Gud kontrollerar natur-
krafterna, och att dessa händelser slutligen 
ska vittna om Skaparens makt. Han tillåter att 
det händer, och han rentav är orsak till att det 
händer, men hans syfte är att slå ner fienderna 
och visa att han är Herren.

Kapitel 39
v1 Vi får i det här kapitlet en ny vision av stri-
den som det förra kapitlet berättar om. Det 
är samma principer, samma namn, men det 
kommer in ytterligare detaljer. Första versen 
är en upprepning av 38:3.
v2 Det är Gud som tillåter kriget mot hans 
folk och t.o.m. driver Gog till kriget. 
v3–6  Ändå vet vi att Gud inte tillåter fien-
derna att få den slutliga segern. Han kommer 
att gå emot alla som är fiender till hans heliga 
folk, och han kommer att besegra dem.
v7–8 Guds seger över fienderna kommer att 
visa hans makt och ge honom den ära som 
tillkommer honom. När fienderna tycks bese-
gra det heliga folket verkar det som om Gud 
skulle stå med skammen och bli vanärad, 
men det är bara tillfälligt. Den här situationen 
har återkommit gång efter annan i historien. 
Ändå ser vi att det här också har avseende på 
domens dag: ”den dagen”. Det är den dagen 
när fienderna slutligen besegras definitivt. Då 
ska Guds namn aldrig mera bli vanärat.
Vem har inte känt sig frustrerad över att Guds 
fiender tycks ha rätt i sitt hån och att Gud inte 
verkar ha någon kraft att ingripa? De krist-
nas vittnesbörd blir allt svagare. Allt mera tar 
villoläror över och de kristna splittras upp i 
grupper som inte kan komma överens. Just 
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sådant är uttryck för fiendens mäktiga krigfö-
ring. Men som Gud har lovat, kommer han på 
den sista dagen att visa att han äger all makt. 
Då ska Människosonen komma i sin Fars här-
lighet tillsammans med sina änglar och löna 
var och en efter hans gärningar (Matt 16:27). 
Med det här i minnet kan vi övervinna vår 
längtan efter att vårt arbete med att föra ut 
evangeliet ska ha synliga och mätbara resul-
tat och fortsätta med det som vi är ålagda: att 
troget bära ut vittnesbördet.
v9–10 Att fiendens vapen ska räcka till att elda 
med i sju år kan uppfattas som en bild av hur 
väldig makt fienden har mobiliserat mot Guds 
folk, och hur fullständigt han ska krossas. 
Med modern krigföring eldar man knappast 
upp vapnen!
v11 Vi får här en dramatisk bild av hur många 
Guds fiender har varit genom historien. Om 
man skulle begrava dem på en plats skulle de 
fylla en hel dalgång och genomfartsvägen bli 
helt blockerad.
v12–16 Här är ännu ett exempel på ett troligt 
bildspråk. Det är en helt ofantlig mängd fien-
der som ska begravas. Det tar sju månader att 
begrava dem enligt normal praxis, och efter 
det kommer det ännu att behövas ett letande i 
landet efter fiendernas kroppar.
v17–20 Fienderna hade räknat med att avsätta 
Gud och tillintetgöra hans folk, men i stället 
blir de föremål för en offerfest där de själva 
ska offras. Fåglar och alla markens djur ska 
kallas att äta och dricka av fiendernas krop-
par och blod. Bilden av offer är tagen från de 
offerceremonier som Gud påbjöd för templet 
i Jerusalem. Basan är ett bördigt område öster 
om Galileiska sjön, där man födde upp boskap 
att sälja, boskap som ofta blev offerobjekt. 
Det språkbruk som används här är ett starkt 
uttryck för Guds dom över dem som inte tror.
v21–24 Efter den här dystra framtidsbilden 
för Guds fiender återvänder vi till den verk-
lighet som H. ser och talar till i Babylonien. 
Nu tillämpas samma lärdomar på Israels folk: 
det var inte så att Gud var för svag för att 
beskydda sitt folk från det frukansvärda öde 
som drabbade dem under Nebukadnessar, 
utan det var deras synder och otro som måste 
straffas. Gud dolde sitt ansikte, han visade 
sig från sin stränga sida genom att han måste 
verkställa lagens dom över synden. Guds 
riktiga ansikte är hans nåd och barmhärtig-

het, som han visar i evangeliet. När vi ber om 
Guds välsignelse: ”Herren låte sitt ansikte till 
oss lysa ... vände sitt ansikte till oss” ber vi om 
hans nåd.
v25–27 Drömmen om ett slut på fångenskapen 
uppfylls bokstavligt mycket snart: ”Nu”. Det 
händer när Koresh utfärdar sitt edikt år 538 
f.Kr. om att alla judar som önskar ska få åter-
vända till sitt land. 
v28 Alla återvände inte till Palestina. Varför 
då: ”inte lät någon enda bli kvar där”? Jfr Rom 
9–11: inte alla som härstammar från Israel är 
det sanna Israel. Inte alla judar som hade förts 
till Babylonien var sanna judar. Men Gud för 
tillbaka alla som tillhör den lilla resten av 
trogna.
v29 Här är ett koncentrat av kapitel 37: Guds 
ansikte lyser med nåd och frid över alla dem 
som återvänder från exilen.
Om man skulle göra en film av kapitlen 38 och 
39 skulle den med största sannolikhet bli barn-
förbjuden. Den skulle bli full av råheter och 
blodsutgjutelse. Hur kan sådana kapitel tjäna 
syftet att trösta Guds folk? Först vill Gud ge 
oss en klar förståelse för hur mycket ondska 
det finns i världen och hur den används för 
att bekämpa Guds rike. Sedan vill han trösta 
oss med att han ändå behåller kontrollen över 
all denna ondska och att han också tillåter 
den som straff över vår orättfärdighet, för att 
pröva oss och rena oss. Det är ingen skillnad 
hur stark fienden verkar vara, så har Gud 
ändå full kontroll. Den verkligt stora trösten 
är att Gud en gång ska göra slut på denna 
ondska och fullständigt tillintetgöra alla fien-
der. Allt detta borde göra oss angelägna att 
inte blanda oss med denna världs ondska och 
hålla oss till Herren. Gud kan också bevisa 
sin helighet inför sina fiender, i avsikten att få 
dem att vända om. Alla ska en gång falla ner 
inför honom, antingen i glädje över hans nåd 
eller i fruktan för hans dom.

Inför kapitel 40–48
Visioner om återupprättelsen (40:1–48:35)
Vi står nu inför den sista delen i profetboken 
och har nått fram till år 572 f.Kr. Jerusalems 
praktfulla tempel har nu legat i ruiner i 14 år 
och för många börjar det vara självklart att det 
kommer att förbli så. Hesekiel har en fast till-
tro till löftet om att folket ska få återvända till 
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Palestina. Han ville också att hans landsmän 
skulle tro det och han ville medverka till att 
de skulle få samma hopp som han hade. Nu 
blev han förd av Gud till staden i en syn, på 
liknande sätt som i kapitel 8–11.
De här nio kapitlen har ställt bibelforskarna 
inför de största problemen i Hesekiels bok. 
Ska synerna förstås bokstavligt, som många 
har gjort, eller ska de förstås symboliskt, så 
som Luther och reformatorerna? Den som för-
står dem bokstavligt tänker sig att profetiorna 
ska fungera som byggnadsritningar inför den 
kommande restaureringen av templet.
Enligt luthersk syn är den återupprättelse av 
Israel som beskrivs genom tempelritningarna 
en pant på den mycket större återupprättelse 
som sker genom den utlovade Frälsaren. Hes 
37:26f talar om ett fridsförbund, ett evigt för-
bund. Det tempel som skulle återuppbyggas 
är en förebild för det tempel som Upp 21 talar 
om. Genom Jesus Kristus ska Gud själv bo i 
sitt tempel och förnya sin gemenskap med sitt 
folk (kap 43). Ett resultat av det är att Guds 
folk nu kan bära fram offer som behagar Gud 
(kap 44–46). Därför ska de för alltid garanteras 
gemenskap med Herren (48:35).
En jämförelse mellan Upp 21 och Hes 40 visar 
att Johannes använder några av bilderna hos 
Hesekiel för att beskriva Guds frälsta folk i 
himlen. Exempel: Upp 21:10 – Hes 40:2.
När Gud låter Hesekiel se det kommande för-
bundet som ska upprättas med Jesus använ-
der han sig på ett fritt sätt av terminologin 
från förbundet vid Sinai:

• platsen för gudstjänsten, 40:1–42:27
• formerna för gudstjänsten, 44:1–46:24
• lokaliseringen av det utlovade landet, 

47:1–48:35.
Symboliken, symmetrin och framtidsperspek-
tivet i beskrivningarna gör att de inte endast 
kan ses som fysiska ritningar och beskriv-
ningar. Snarare framställs allmänna principer 
för relationen mellan Gud och hans folk. Så 
beskriver t.ex. nivåskillnaderna i templet att 
det heliga måste skiljas från det oheliga, Guds 
plan för folket är fullkomlig, Gud är alltid när-
varande hos sitt folk, han erbjuder alltid sin 
välsignelse och hans folk iakttar ordning när 
det tjänar honom i sin gudstjänst. Vi har en 
tendens att söka efter exakta motsvarigheter 
mellan varje detalj i beskrivningarna och verk-
ligheten, medan grundsyftet är att framlägga 

dylika huvudsanningar.
Synerna om templet passar bra ihop med de 
många andra synerna i H. Alla framställs i 
termer som går tillbaka på Israels folks histo-
ria och som nu ska inträffa i något förändrad 
form. Huvudsyftet är inte att varje detalj ska 
hända igen, utan att den väsentliga innebör-
den i dem ska hända igen. 
Några av detaljerna antyder att det handlar 
om symbolik. Storleken på tempelområdena, 
staden och omgivningarna är mycket osan-
nolik, för att inte säga omöjlig, när man jämför 
med det verkliga landområdet i Jerusalem. Ett 
exempel är 45:1, enligt vilket det område som 
ska helgas för templet är ca 5 x 12,5 km stort, 
medan området i verkligheten på Jesu tid var 
300 x 500 m.
När de landsflyktiga återvände från Babylo-
nien och byggde upp templet (Serubbabels 
tempel) blev det bara en liten replik av Salo-
mos tempel och långt ifrån de mått som H. 
anger. Ändå tjänade visionen som en beskriv-
ning av samma funktioner som hade funnits 
i Salomos tempel. Det främsta syftet var att 
beskriva Guds närvaro bland sitt folk.
Om man tycker att H. överdriver detaljerna 
kan man jämföra med detaljerna om Egypten 
(kap 29–32), den kokande grytan (kap 24), 
barnet som sprattlade i sitt blod (kap 16) och 
hur en son bär sin fars missgärningar (kap 18). 
Ingen av dessa beskrivningar var historiskt 
konkreta, utan ordbilder.

Kapitel 40
v1 Tidpunkten är 28 april 573 f.Kr. Dagen när 
H. får sin syn betonas starkt. Fångenskapen 
räknas här från 597, när den andra deportatio-
nen började. Årets början är normalt septem-
ber-oktober, men den gamla judiska kalendern 
räknar nyåret från april. Jerusalem belägrades 
från 587 och förstördes 586 f.Kr.
v2 H. får se en serie syner, som för honom 
till Jerusalem, Sions berg. Att det sägs vara 
mycket högt har en symbolisk funktion, som 
också det övriga i synen. Staden ligger söde-
rut från Davids stad, som kallas Sion. Staden 
påminner till sin struktur om en befäst borg.
v3 Mannen är ingen människa utan en ängel, 
som genom sin metalliska form representerar 
Guds helighet och renhet. Gezelius säger att 
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han är Guds Son, som ofta i GT uppenbarade 
sig som en man (t.ex. för Abraham, 1 Mos 18), 
och som är församlingens rätta byggmästare. 
Han använder ett mätsnöre av tyg för att 
mäta upp längre sträckor och en mätstång. (Jfr 
kanon = mätstång)
v4 H. skulle inte bygga templet, för det var 
färdigt byggt. Han skulle gå genom templet, 
iaktta, lyssna och göra anteckningar vad han 
såg.
I det följande görs hänvisningar till bilden 
nedan med bokstavsmarkeringar. Bilden är 
med vissa modifikationer ritad utifrån Con-
cordia Self-Study Bible (CSSB), men gör inte 
anspråk på fullständighet eller perfekta mått. 
Det finns också olika sätt att uppfatta beskriv-
ningarna.
v5 Vi får ett intryck av en befäst borg: ”Vår 
Gud är oss en väldig borg.” En aln i GT var 
normalt 44,7 cm och en handsbredd 7,45 cm. 
Den längre alnen var alltså ca 52 cm, eller i 
praktiken en halv meter. Stången var 3 m lång, 
och det var också murens tjocklek och höjd 
(A). Gez: Gud har förordnat allt med ett visst 
mått. I församlingen har några delar blivit 

större och vidare än andra, dvs. gåvorna är 
olika.
v6 (B) Portens bredd var 3 m. Ofta är måtten 
perfekt regelbundna. Gez: allt ska i försam-
lingen ske med ordning. För att komma in i 
Guds rike ska vi gå genom porten Jesus (Matt 
7:13–14).
v7 Det fanns tre kvadratiska vaktkamrar på 
var sida, med sidan 3 m. Mellan kamrarna var 
avståndet 2,5 m. Vaktkamrarna avbildar präs-
ternas verksamhet som vakthållare på Sions 
murar.
v8–9 Innanför porten fanns ett förhus (C) som 
var 3 m brett och 4 m långt. Det fanns gott 
om pelare överallt, troligen hela vägen runt 
förgården (42:6). Pelarna var 1 m i genomskär-
ning.
v10 Åter betonas regelbundenheten, ord-
ningen i Guds församling.
v11 Portöppningen var 5 m bred. Gez. tolkar 
”längd” som portens höjd, 6,5 m. 
v12 Här kan man tolka den 0,5 m höga muren 
antingen som en avgränsning nertill framför 
kamrarna eller som en balk i taket.
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v13 Hela rummets bredd var 12,5 m. Dörrarna 
var dubbla så att de kunde svängas långt in.
v14 Pelare som var 30 m höga verkar väldigt 
mycket. Gez: torn. Möjligen avser talet avstån-
det mellan pelarna, men hebreiskan är svårtol-
kad.
v15 Avser troligen hela måttet från yttre 
porten till förhusets framsida: 25 m.
v16 Fönstren sitter här invändigt. Gez: fönster 
tjänar för att ge ljus, och på samma sätt lyser 
Herren upp sina tjänare med sin Ord och sin 
Ande, men Ordets tjänare blir mera upplysta 
i Guds hemligheter än andra för att kunna 
meddela församlingen sitt ljus. Palmerna är 
symboler för skönhet, fruktsamhet, frälsning 
och ära.
v17 Den yttre förgården (D) var täckt med ett 
stengolv (E) och hade 30 tempelkamrar längs 
tre sidor: norr, öster och söder. 
v18 Den yttre förgårdens djup var samma som 
portarna, eller 25 m.
v19 Avståndet från portens förhus till den inre 
portens yttersida var 50 m (F). Möjligen är för-
gården helt rektangulär. CSSB utelämnar det 
som inte finns beskrivet medan andra rekon-
struktioner gör föreställningar om utformning 
av olika slags byggnadsverk.
v20–22 Den norra porten (G) var precis lika-
dan som den östra med vaktkamrar och 
förhus.
v23 Den inre porten (M) fanns mittemot den 
yttre med en inre förgård på 50 m djup (H).
v24–26 (I) Symmetrisk motsvarighet till de 
östra och norra portarna.
v27 Motsvarande förgård i söder (J), 50 m 
djup.
v28–29 Den inre porten (K) var lika stor som 
den yttre. 
v30–31 Förhuset låg här utåt, mot den yttre 
porten, och hade åtta trappsteg, en trappa 
mera än den yttre trappan. De olika nivåerna 
betecknar olika grader av helighet. Trapporna 
visar att man ska gå upp till templet och se 
upp till Gud.
v32–34 Motsvarande inre port på östra sidan 
(L).
v35–37 Motsvarande inre port på norra sidan 
(M).

v38–39 Tempelkammaren fanns på norra 
sidan. I förhuset fanns extra utrustning för 
beredning av offren: två bord på var sida (Y). 
v40–41 Innanför ingången från förhuset fanns 
två bord till varje sida. Totalt fanns alltså åtta 
bord för beredning av offren (Y).
v42–43 Ytterligare fanns det bord och krokar 
för redskapen.
v44–46 De båda tempelkamrarna för sångarna 
ligger på den inre gården, innanför portarna, 
en på var sida (N). Sadoks söner skiljs från 
de övriga leviterna. Sadok var en präst under 
Davids tid som förblev trogen (2 Sam 15:24) 
och var den som smorde Salomo till kung (1 
Kung 1:39). Bara de har rätt att gå in i temp-
let för att offra, 44:15–31. Ingen överstepräst 
omtalas. Jesus har ju för alla tider fullgjort 
översteprästens tjänst (Hebr 9:12).
v47 Templets inre förgård (O) är en kvadrat 
med altaret i centrum (X). 
v48–49 Templets förhus var 10 m långt och 5,5 
m brett vid trappan, som hade tio trappsteg 
(ytterligare ett par fler än den inre porten). 
Pelarna motsvarar Jakin och Boas (1 Kung 7).

Kapitel 41
v1–2 Nu är vi inne i själva tempelsalen, det 
heliga (Q). Jfr Salomos tempel, 1 Kung 6:2, 17, 
som hade exakt samma mått. Alternativ över-
sättning av ”bredden på tabernaklet” är ”på 
var sida” (LXX). Rummet är 20 m x 10 m.
v3–4 H. gick inte själv in i det allra heligaste 
(R). Dit fick bara översteprästen gå (3 Mos 
16), och nu är det ängeln som går in dit. Bred-
den på ingången minskar ju längre in man 
kommer: nu 3 m. Väggarna på var sida är 3,5 
m. Rummet är 10 m x 10 m, samma som Salo-
mos tempel och tabernaklet. Det fanns ingen 
förbundsark i rummet! Jesus har en gång för 
alla burit fram sig själv som offer i det allra 
heligaste.
v5–7 Tempelväggen (S) var 3 m tjock. Sido-
kamrarna var 2 m i kvadrat och var byggda 
i tre våningar, 30 kamrar i varje våning. Jfr 1 
Kung 6:5–6.
v8 En 3 m hög sockel fanns utanför templet 
(T).
v9–11 Ytterväggarna var 2,5 m tjocka, något 
mindre än innerväggarna. Utanför sockeln 
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fanns ett öppet område på 10 m ut till den 
yttre byggnaden (U). Ingångarna till sidokam-
rarna var från norr och söder. Sockelns bredd 
var 2,5 m.
v12 Den västra byggnaden (V) var 35 m bred 
och 45 m lång. Muren mellan templet och 
byggnaden var 2,5 m tjock.
v13 Byggnaderna längs med templets långsida 
var 50 m. Talet 100 alnar står för fullkomlig-
het.
v14 Bredden av templet, sedd från öster, var 
50 m.
v15 Byggnaden utanför templet (W) var också 
50 m lång. 
v16–20 Beskrivningen övergår nu till detaljer. 
Allt påminner om Salomos inredning. Keru-
berna representerar vakthållning (jfr. 1 Mos 3, 
vaktade dörren till lustgården) och palmerna 
segertecken. Keruberna har två ansikten, jfr 
Hes 10:14 där de har fyra. De är ju avbildade 
tvådimensionellt på väggen. Gez: Människo-
ansiktet representerar andlig vishet, lejonan-
siktet ståndaktighet i prövningar.

v21 Formerna visar på ordningen i Guds rike.
v22 Det stora altaret (X) står ute på den inre 
gården och beskrivs närmare i 43:13ff. Det 
som omnämns här är det mindre altaret som 
står strax utanför det allra heligaste, 1,5 m 
högt och 1 m långt. Det motsvarar bordet för 
skådebröden i 2 Mos 25:23–30 och 1 Kung 
6:20. Inget nämns om kopparhavet (1 Kung 7).
v23–24 Dörrarna var dubbla vikdörrar.
v25–26 Detaljer som beskriver perfektionen i 
Guds ordningar.

Kapitel 42
v1 Byggnaden som ligger norr om templet 
(W) har ingen motsvarighet i Salomos tempel. 
Funktionen beskrivs i v. 13–14.
v2 Längden 50 m motsvarar tempelbygg-
nadens längd, inklusive förhus och det öppna 
området bakom templet. Dörren fanns mitt på 
långsidan mot norr.
v3 De tre våningarna avser galleriet med 



42

templets sidokamrar, 41:16.
v4 LXX anger gångens längd till 100 alnar, 
så också B2000 och NIV, medan hebreiskan 
har måttet 1 aln. Möjligen kan det vara så att 
gången ligger inne i byggnaden mellan kam-
rarna, mot väster, om ingången i norr är så 
trång som 0,5 m. (”Den port är trång ...”) Om 
100 alnar gäller förstår man att gången går 
längs hela husets längd.
v5–6 En detaljbeskrivning av hur de tre 
våningarna var konstruerade, utan bärande 
pelare. Den yttre förgården hade en rad 
pelare, vilket inte framgår av kapitel 40.

Bild från Wikipedia.

v7–9 Det finns olika versioner av hur det kan 
ha sett ut. De yttre kamrarna har bara hälf-
ten (25 m) av den längd som hela muren och 
templet (50 m). Det finns också en skiljemur 
runt hela den inre förgården mellan norra 
porten (M) och kammarhuset (W), eftersom 
det finns en planskillnad på åtta trappor, men 
vad som egentligen fanns där svårt att avgöra. 
Skissen utifrån CSSB gör inga gissningar, 
vilket däremot en rekonstruktion på Wikipe-
dia gör (bild på föregående sida).
v10 Här finns starkt olika uppfattningar om 
grundtexten: LXX talar om södra sidan av 
muren, dvs. motsvarande byggnader som 
på norra sidan (W). Fortsättningen blir mera 
logisk om det handlar om en parallell serie 
kamrar på södra sidan. B2000 har förenklat 
framställningen: ”Även i söder låg kamrar 
invid den öppna platsen och byggnaden.”
v11–12 Gången kan finnas utmed byggnadens 
sida framför skiljemuren och börjar vid den 

ingång som ligger mitt i huset.
v13–14 Tempelkamrarna för prästerna (N, se 
40:44) ligger innanför muren. Prästerna får 
äta av det som offras (utom brännoffret som 
förtärs helt och hållet). De får inte komma i 
beröring med folket utanför tempelområdet 
och måste därför byta kläder innan de gick 
ut. Termen ”träda fram inför Herren”, eller 
”komma nära” gäller prästerna. I NT har vi 
som kristna fått rätt att komma nära Herren 
(Ef 2:12ff).
v15–20 Här finns ett textproblem: LXX har 500 
alnar (250 m), medan den hebreiska texten 
har 500 stänger, dvs. 3000 alnar (1,5 km). B2k, 
finska 1992 och NIV använder LXX-versionen 
medan SFB och Gez har den hebreiska. Det 
större måttet ger ett enormt område, som Gez 
förklarar så att det måste vara fråga om ett 
andligt tempel. Den skiss som återges av CSSB 
ger inget utrymme för något yttersta område, 
eftersom den yttre murens längd framställs 
som 500 alnar. Den yttre muren var under 
GT:s tid gräns för hedningarna.

Kapitel 43
Här når vi höjdpunkten i beskrivningen av 
templet. Den beskrivning som vi mött tidigare 
har syftat fram till detta: Guds härlighet åter-
vänder till templet. 
v1–3 H. har två gånger tidigare mött Guds 
härlighet: när han kallades (kapitel 1 och 3:23) 
och när Gud övergav templet och staden (8:4; 
10:18–22; 11:22–24). Händelsen liknar de förra 
genom det stora dånet (1:24) och skenet (1:4). 
v4–5 Det är genom den östra porten som Guds 
härlighet återvänder, så som han hade lämnat 
templet mot öster (11:23). Den östra porten 
ligger i rät linje med ingången till templet. 
Parallellen till de förra händelserna visar att 
Gud inte ändrar sig. När han visar sin nåd är 
det inte för att han har ändrats från hämndens 
Gud till nådens Gud. Hans vrede brinner fort-
farande över synden, men den som ångrar sin 
synd får se hur Gud alltid vill förbarma sig 
över sina skapade och återlösta människor. 
Även om vi vänder ryggen till Gud och hans 
vrede utgjuts över oss finns hans kärlek och 
längtan efter att föra oss tillbaka till sig kvar. 
Han ändrar sig inte, men han förändrar oss.
v7–9 Här ser vi syftet med Guds handlande: 
(1) att det ska se att han är helig och att de 
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påminns om sina synder, (2) att de ska få en 
modell för sin gudstjänst och sina liv så att de 
inte på nytt avfaller från Gud. De avskyvärda 
synder som beskrivs finns sammanfattade i 
1 Kung 14:22–24 och 1 Kung 21:25–25. Israel 
skulle vara annorlunda än andra folk, men de 
ville vara som andra och följde deras avgu-
dadyrkan. Därför sände Gud straffdom över 
dem.
v10–12 Men han ville att de skulle lyssna till 
honom och följa hans bud. Därför gav han 
dem nu ett exempel på sin fullkomlighet för 
dem att efterfölja. De skulle mäta hans tempel 
och se att det var fullkomligt och gott. Så 
skulle de skämmas över sin egen ofullkom-
lighet och sträva efter att följa Guds bud. På 
samma sätt är lagen för oss både ett medel 
att få oss att skämmas och en regel att följa 
(lagens andra och tredje bruk). 
När judarna i exilen saknade tempel blev 
deras gudsförhållande mera personligt än 
formellt bundet till yttre riter. Då de fick åter-
vända och byggde upp templet igen förföll 
de snart igen till formalistisk religionsutöv-
ning. När Jesus verkade bland dem hade det 
mesta stelnat och åter drabbades templet av 
förstörelse, när det inte var en plats för verklig 
gudstjänst. Gud kunde inte stanna för evigt 
i det yttre templet. Han har ett annat tempel 
där han har lovat att stanna för evigt. Hans 
kyrka ska aldrig gå under.
v13–17 Altaret som stod mitt i det geometriska 
centret av tempelförgården var det mest fram-
trädande enskilda föremålet i templet. I det 
gamla templet var det förbundsarken som var 
det viktigaste, men nu var det allra heligaste 
tomt. Gud kunde inte ha det som sin person-
liga plats. 
Altaret var totalt 5,5 m högt och altarhärden 
var en kvadrat på 6 x 6 m. Avsatsen som 
härden stod på var 7 x 7 m med en kant på 
0,25 cm. Hela altaret var byggt som ett slags 
pyramid, eller babylonisk ziqqurat (ziggurat), 
där de nedre avsatserna sköt ut 0,5 m utan-
för de övre. De fyra hornen var enligt 2 Mos 
21:12–14 (och 1 Kung 1:50) en tillflyktsort för 
en oavsiktlig dråpare. I allmänhet betecknar 
hornen makt, och eftersom de sträcks ut mot 
fyra håll betecknar de Guds världsherravälde. 
På grund av den höga höjden måste det finnas 
trappor, som var förbjudna i tabernaklet (2 
Mos 20:26).

På samma sätt som i H:s tempel är också våra 
altaren i kyrkorna den förnämsta symbolen 
för offer. Korset är symbolen för det offer 
som Gud påbjöd för människornas frälsning. 
Altaret var i GT en påminnelse om att synden 
krävde rening genom offer. Hos oss är korset 
en påminnelse om det offer som en gång bars 
fram som ett evigt gällande offer. 
v18 Blodet är bärare av livet. Att utgjuta och 
stänka blod är ett sätt att uttrycka att liv måste 
ges för att synden ska sonas. Varje offer där 
blod utgjuts är en påminnelse om att allt hos 
oss är genomträngt av synd. 
v19–20 Det var bara Sadoks efterkommande 
som hade rätt att komma nära Gud och fram-
bära offret. De andra var utestängda pga. 
tidigare begångna synder (44:10–14). Vi ser 
genom GT:s offerritualer ständiga påminnel-
ser om Guds helighet och det omöjliga i att 
komma inför Gud som syndare. Vi kan bara 
komma för Jesu skull, för att han har utgjutit 
sitt blod för att rena oss. Därför får vi aldrig 
ta det lätt med det pris Gud måste betala för 
att ge oss rätt att ”komma nära”. De and-
liga gåvorna får aldrig bli en självklarhet (en 
”billig nåd”).
v21 Utanför helgedomen går tillbaka på 2 Mos 
29:14; 3 Mos 4:12 m.fl. och är bakgrunden till 
Hebr 13:11–13. 
v22–24 Stark vikt läggs vid att offerdjuret 
skulle vara felfritt. Det är en förebild för att 
Jesus, det verkliga offret, skulle vara utan 
synd. Också vår gudstjänst ska vara ren, på 
samma sätt som altaret skulle renas, vilket 
den kan vara bara när den sker i Jesu namn. 
Brännoffret var det enda offret som prästerna 
inte skulle äta av. Det skulle förbrännas helt. 
Mer än något annat är det en påminnelse om 
hur vi ska ge hela våra liv i Guds hand, precis 
som brännoffret helt överläts åt Gud. Hela 
vårt liv ska vara en ständig offergudstjänst. 
Saltet tjänar som motmedel mot förruttnelse. 
Vid offret förebildar det makten att bevara 
mot orenhet och hyckleri som kan förhindra 
en rätt gudstjänst.
Den symbolik som fanns i GT:s gudstjänster 
har till stor del gått förlorad i vår tid. När vi 
använder salt i hushållet är det ingen direkt 
påminnelse om att vi behöver Ordets styrka 
för att bli bevarade i tron. Men saltet i offret 
var en ständig påminnelse om det. GT:s guds-
tjänstfirande folk kunde vandra ut och in i 
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templet och se de konkreta påminnelserna om 
Guds trofasthet och bli påminda om att deras 
liv tillhör Gud. Vi har i vår tid förlorat mycket 
av rikedomen i den gamla tidens symbolfunk-
tioner, som har bevarats bättre t.ex. i den orto-
doxa kyrkan.
v25–27 Här finns en föreskrift för en särskild 
invigning av altaret. Talet 7 har en viktig sym-
bolisk funktion: 3+4, eller Guds förhållande 
till världen, dvs. församlingens tal. I fortsätt-
ningen tillämpas de ordinära föreskrifterna 
för offertjänsten enligt 3 Mos. Gemenskapsoff-
ret har en särskild funktion (3 Mos 7:11–21). 
Efter att de feta delarna av djuret hade bränts, 
skulle delar av djuret ges till prästen och hans 
familj. Resten av djuret skulle stekas och ätas 
vid en gemenskapsfest tillsammans med präs-
ten samma dag som det offrades. Det var ett 
uttryck för gemenskapen mellan Gud och de 
offrande. En del av offret skulle Gud äta i eld, 
en del av prästens familj och resten av dem 
som offrade. De utgjorde en familj i måltidsge-
menskap.
Samma påminnelse om gemenskapen med 
Gud och behovet att vara nära honom är 
viktig också för oss, för att vi som kristna ska 
bevaras för djävulens angrepp. I NT är natt-
varden vår gemenskapsmåltid.

Kapitel 44
v1–2 Östra porten har stängts. Gud har 
kommit in genom den och helgat den, och han 
ska inte mera lämna templet. Gud är den enda 
som kan öppna porten till himlen. I 8:16 omta-
las soldyrkan, som nu ska vara omöjlig. Också 
i dag är Den gyllene porten på Tempelberget 
(Haram-esh-Sharif) stängd. 
v3 Att fursten ska få gå in och ut genom 
porten har ansetts betyda att Messias ska 
komma in genom porten när han kommer. 
Måltiden avser antagligen gemenskapsoffret.
v4 Anknytning till 43:1–5. 
v5–8 Det fanns en tendens att låta främlingar 
ta över de simplaste göromålen i templet för 
att prästerna skulle få ägna sig åt ”finare” 
sysslor. På samma sätt har vi en tendens att 
försöka slippa simpla göromål och strävar 
efter att få göra sådant som hörs och syns. 
Men Gud fördömer ett sådant tänkande. Varje 
syssla är lika viktig, när den görs i Guds tjänst 
och på hans befallning, och alla olika sysslor 

ska göras. I hans rike finns inga simpla syss-
lor.
v9 De som är andligt oomskurna, dvs. de som 
inte tror, ska inte anförtros heliga uppdrag.
v10–14 När det gäller ledaruppgifter i Guds 
församling vill Gud inte ha dem som svikit. 
Dessa får fortfarande sköta uppgifter i försam-
lingen, men inte ”komma nära”, dvs. utföra 
de prästerliga offren. Det motsvarar de sär-
skilda krav som NT ställer på innehavare av 
predikoämbetet.
v15–16 Sadok var präst under David tillsam-
mans med Ebjatar (2 Sam 8:17; 15:24–29; 
20:25). Han är ättling till Arons son Eleasar (1 
Krön 6:50–53). Sadok var trogen mot David 
och smorde Salomo till kung efter David. Det 
är troheten mot Guds ord som är den främsta 
egenskapen för en ledare i Guds församling, 
även om vi på mänskligt vis ofta sätter andra 
egenskaper före, som karisma, vältalighet 
m.m.
v17–18 Endast den som är ren får tillgång till 
Guds helighet. Linnet symboliserar renhet. 
Man svettas inte lika lätt i linne som i ylle, och 
svetten betecknar orenhet.
v19 Ombyte av kläder visar på den vördnad 
som Gud vill att vi ska visa mot det heliga. 
Med våra dagars brist på symboler löper vi 
risk att glömma Guds helighet och vördna-
den inför heliga ting, som man under tidigare 
generationer visade bl.a. genom att klä sig 
i sina bästa kläder vid gudstjänstbesök, och 
med kroppsspråket i gudstjänsterna.
v20–21 Att raka av håret hörde till hedniska 
seder och var också ett tecken på sorg (7:18), 
och man blev oren genom att komma nära en 
död. Långt hår var åter en tecken på nasiren, 
eller att man var bunden av ett löfte. Mått-
lighet i allt är påbjuden. Prästerna skulle inte 
dricka vin utan sköta sitt ämbete nyktert.
v22–23 NT:s församlingsledare är inte bundna 
av dessa bestämmelser. NT tillåter en präst att 
t.ex. gifta sig med en änka, men han är utsatt 
för särskild granskning i sitt leverne.  De ska 
vara förebilder för de andra i fråga om mått-
fullhet, så att de inte lever orent och går från 
den ena ytterligheten till den andra. De ska 
vara exempel när det gäller helighet och mar-
kera vad som inte är förenligt med helgelse. 
Ingen kan bära detta ansvar fullkomligt. Det 
är både ett stort ansvar och ett privilegium, 
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eftersom våra handlingar utgör ett viktigt 
läromedel. 
v24 Prästerna skulle fungera som domare, 
eftersom de hade kunskap om Guds lag.  På 
samma sätt är alla kristna med en god insikt 
i Guds ord en resurs när det gäller att stöda 
andra kristna. 
v25–27 I GT ansågs en som kom vid en död 
ceremoniellt oren och måste utföra en renings-
procedur för att anses ren. Döden kom in i 
världen genom synden, och synden kan Gud 
inte tolerera. Här finns en påminnelse om att 
det rena och heliga ska hållas åtskilt från det 
orena och oheliga. 
v28–31 Prästerna i GT skulle inte äga jord, 
eftersom de skulle ägna sig åt Herren och inte 
vara bundna av jordiska ägodelar. Deras för-
samling skulle försörja dem. Prästerna skulle 
noggrant iaktta reglerna för rena och orena 
djur. Paulus föreskriver att den som predikar 
evangeliet ska leva av det (1 Kor 9:13–14 med 
hänvisning till Jesu befallningar (Matt 10:10; 
Luk 10:7–8). Paulus förefaller här ha varit ett 
undantag, eftersom han försörjde sig med sitt 
eget tältmakararbete. Det normala är att en 
församlingsledare ska försörjas av försam-
lingen för att kunna ägna sig åt bön, studier 
och förberedelser till församlingens gagn.

Kapitel 45
v1 Fördelningen av landet påminner om 5 
Mos–Jos, där landet fördelades mellan de 
olika stammarna. Men stammarnas områden 
stämmer inte med den fördelningen. Isaskar 
och Sebulon hade sina områden i Galileen och 
Gad på andra sidan Jordan. Fördelningen av 
landet för de olika stammarna beskrivs mera i 
detalj i kapitel 47 och 48.
För den fortsatta beskrivningen, se kartskiss 
på nästa sida.
Tvärs över landets mitt ska en del ges åt 
Herren (angivet för leviterna och prästerna 
nedan). Det är sammantaget en kvadrat, delad 
i tre remsor. De två övre remsorna tillsam-
mans är ett område ca 12 km långt och 10 km 
brett (LXX har 20 000 alnar, vilket stämmer 
bättre med de mått som anges senare). De 
idealiserade måtten antyder att det inte hand-
lar om fysiska områden. Drömmen om landet 
skulle ge hopp och iver att komma tillbaka.

v2 I det mellersta området utgör tempelområ-
det 250 x 250 m plus en omgivande utmark på 
25 m bredd. Det finns mitt i området – folkets 
viktigaste sysselsättning är att fira gudstjänst. 
Utmarken skiljer det heliga från det vardag-
liga.
v3–4 Prästerna ska bo på det område som 
omger templet. Storleken är 12 x 5 km. I NT är 
alla kristna präster, och har inte alltid samma 
möjlighet att fysiskt vara nära Guds hus, men 
hela vårt liv ska vara en gudstjänst. Vi kan 
ställa oss frågan när vi tvingas flytta från ort 
till ort för arbetets skull, hur vi bättre kan 
tjäna Gud och vara hans vittne genom flytt-
ningen.
v5 Ett lika stort område, 12 x 5 km, tillfaller 
leviterna. De betjänar prästerna men utför inte 
själva offerhandlingarna.
v6 För staden reserveras ett område på 12 x 
2,5 km. Detta tillsammans med leviternas och 
prästernas område utgör en perfekt kvadrat. 
Staden innehåller alltså inte själva tempelom-
rådet som i det forna Jerusalem, utan finns 
på ett angränsande område. Detta var helt 
onaturligt för judarna. Det antyder att gudsre-
lationen inte är avhängig av en bestämd plats 
utan i första hand är en andlig relation. Staden 
skulle tillhöra hela Israel, inte någon av stam-
marna.

Delningen av landet. Hes 45:1–8; 47; 48.
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v7–8 Fursten får det område som faller utan-
för kvadraten, tvärs över hela landet. Han 
skulle ha ansvar för en ansenlig del av offren 
(v17). Tack vare det stora landområdet han 
fick skulle han inte kräva ut något ytterligare 
av folket, som Ahab gjorde med Nabots vin-
gård (1 Kung 21:1–16).
v9–12 Gud varnar för det slag av orättfärdig-
het som hade funnits tidigare. Tilltalet liknar 
den straffdom som uttalas före Jerusalems fall. 
H. nämner några olika mått- och viktenheter, 
både små och stora. Gud vill att all handel ska 
ske ärligt och noggrant.

efa: ca 36 l torra varor
bat: ca 36 l flytande varor
homer eller kor: 360 l
sikel: 14 g
gera: 1/20 sikel, ca 0,7 g
mina: 60 siklar, ca 840 g

Genom att klart dela in landet i en världs-
lig del och en andlig del vill Gud visa på att 
den världsliga och andliga makten ska vara 
åtskilda. Den världsliga makten ska se till att 
samhället styrs med ordning och att med-
borgarna får leva i fred. När Guds folk lever 
enligt hans vilja fungerar samhället som det 
ska. Om staten blandar sig i det som hör Gud 
till kommer Herrens budskap att påverkas 
av dem som är inkompetenta på det områ-
det, och då kommer Ordets renhet i fara. Om 
kyrkan försöker blanda sig i statens angelä-
genheter kommer den att ha fromma förvänt-
ningar på dem som inte tar emot Guds ord, 
och då de inte drivs av evangeliet fungerar 
inte Guds lag som den borde.

v13–15 Gud ger genom H. förordningar om 
offer som folket ska ställa upp med. Offrets 
omfattning står i relation till inkomsten: ca 1,7 
% av spannmålen, 1 % av oljan och 0,5 % av 
småboskapen. 
v16–17 Fursten skulle sköta om att offren för-
rättades, men folket skulle ge honom en del 
av inkomsterna. De olika offertyperna har 
behandlats tidigare (bild i anslutning till kap 
40).
v18–20 Här omtalas den första av tre högtider: 
nyåret. Anvisningarna om hur högtiderna ska 
firas avviker så mycket från Mose lag att rab-
binerna har haft stora svårigheter att försöka 
harmonisera dem. 
v21–24 Påskhögtiden var den förnämsta hög-
tiden.
v25 Lövhyddohögtiden nämns som den 
tredje. Varför de övriga högtiderna inte nämns 
får vi ingen förklaring till. Framför allt saknas 
uppgift om den stora försoningsdagen. Men 
den behövs inte mera i kyrkan, eftersom Kris-
tus en gång för alla har frambringat försoning 
för världens synder.
De exakta föreskrifterna för gudstjänsterna 
gjorde det lättare för folket att veta hur de 
skulle göra. I NT har vi inte längre sådana 
yttre föreskrifter, utan vi har frihet att inrätta 
vår gudstjänst som vi kommer överens om. 
Det kan leda till att vi börjar slarva och inte tar 
gudstjänstfirningen på allvar. Vår gudstjänst-
firning är en möjlighet, inte ett tvång, men det 
är en välsignad möjlighet som vi bör använda 
oss av.

Karta över den centrala delen av landet med templet och staden.
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Kapitel 46
v1 Den östra yttre porten skulle vara per-
manent stängd, men den inre porten skulle 
öppnas till sabbaten och på nymånadsdagen.
v2–3 Fursten ska iaktta offerceremonin inne 
vid dörrposten men får inte själv förrätta 
offertjänsten. Han har som överhuvud ett pri-
vilegium att stå närmare Gud än folket, som 
ska stå på den yttre förgården. Porten är renad 
med ceremonin som omtalas i 45:19. 
v4 Åter en påminnelse om att ett offer måste 
vara felfritt. Brännoffret betecknade full över-
låtelse. Påbudet avviker från 4 Mos 28:9 som 
föreskriver att två lamm ska offras på sabba-
ten men ingen bagge, samt två tiondels efa.
v5 En efa var ca 36 l (enligt CSSB 22 l) och en 
hin 6 l (enligt CSSB 4 l). Matoffret var en tack-
sägelse för Guds godhet och försörjning.
v6 Även här är en skillnad jämfört med Mose 
lag: 4 Mos 28:11 föreskriver två ungtjurar, en 
bagge och sju lamm. 
v7 Också mängden mjöl och olja avviker från 
4 Mos 28:12. 
v8–10 Det finns en kontrollmekanism här: det 
antyds att stora mängder människor rör sig 
på tempelområdet vid högtiderna, och det 
kan bli förvirring om man går hur som helst. 
För att inte vördnaden för det heliga ska lida 
behövs en ordning också i gudstjänstlivet. 
Fursten är en bland folket under högtiden. 
Också han är en människa och behöver offer 
för sina synder. Alla kristna tas emot på lika 
villkor inför Gud i Kristus.
v11–12 De exakta bestämmelserna om offren 
slopas när fursten offrar ett frivilligt offer, 
utöver det som är föreskrivet.
v13–15 I 2 Mos 29:38–41 och 4 Mos 28:3–8 
föreskrivs offer både morgon och kväll. Här 
utelämnas kvällsoffret. 
v16–18 Bestämmelserna om jubelåret gäller 
också fursten (3 Mos 25, särskilt v13). Vart 50:e 
år ska man återfå sin arvsbesittning genom 
köp som ordnas med särskilda villkor. Fursten 
hade ingen särskild rätt att skaffa åt sig mark 
från sina undersåtar. Bakom detta finns Guds 
goda vilja att vi ska få äga det vi behöver för 
vårt uppehälle, och att vi genom det sjunde 
budet ska se till att också vår nästa får åtnjuta 
denna rätt. Allt det goda vi har ska tjäna vår 
nästa och vår uppgift att utbreda evangeliet 

och ska inte slösas bort.
v19–24 Här följer en beskrivning som hör 
ihop med 42:13–14. Här tjänar beskrivningen 
av de olika köken som ett understrykande 
av att Gud är ordningens Gud och försörjer 
oss också i yttre mening. Den andliga guds-
tjänsten ska genomföras med ordning och ska 
ha sin särskilda plats. Om prästerna skulle 
blanda sig med folket i sin beredelse av offren 
skulle dessa profaneras, och avsaknaden av 
åtskillnaden mellan det heliga och det profana 
skulle leda till att aktningen för prästerna och 
deras heliga tjänst minskar.

Kapitel 47
v1–2 Vi förs nu tillbaka till templets inre för-
gård. En källa flödar fram under tröskeln mot 
öster och ner under södra sidan. Då H. går 
runt tempelmuren via den norra porten mot 
den östra ser han vattnet komma på södra 
sidan.
v3–5 Vattnet blir allt djupare. Först 500 m öst-
erut, då räckte vattnet upp till vristerna. Efter 
ännu en halv kilometer räcker vattnet upp till 
knäna, sedan till höfterna och och sedan, efter 
totalt 2 km, var det så högt att man inte kunde 
vada utan man måste simma.
v6 Källflödet påminner om Ps 46:5. Det är helt 
tydligt fråga om en symbolisk framställning. 
Guds välsignelse flyter fram när folket lyssnar 
till Guds ord, och då blir den djupare och dju-
pare efter hand som människor grips av Ordet 
och för det vidare.
v7 Jfr Upp 22:1–2. 
v8 Hedmarken är Jordandalen och dess fort-
sättning söderut längs Döda havet, som är 
ytterst salthaltigt och osunt. Vanligen är det 
så att saltvatten blandar sig med friskt vatten 
så att det blir salt, men här är det tvärtom: när 
det friska vattnet blandar sig med det salta, 
blir det friskt. 
v9 Döda havets vatten är så salt att inga fiskar 
kan leva där. Men tack vare den friska ström-
men blir det en väldig massa liv. 
v10 En-Gedi och En-Eglajim är byar på västra 
sidan av Döda havet, där det har varit sterilt. 
Stora havet är Medelhavet.
v11 De områden där källfloden inte rinner 
förbi förblir sterila.
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v12 Åter en undervisning om hur Guds ord 
kan omvända och väcka liv där människor 
är kalla och hårda som saltet i Döda havet. 
Uttryckssättet är det samma som i Upp 22.
v13–14 Gud försäkrar genom H. att han 
garanterar ett land åt sitt folk, där de ska få 
bo i trygghet. I gamla förbundet gällde fördel-
ningen bara Jakobs tolv stammar, och i första 
hand verkar det vara likadant, här. Men i 
slutet av kapitlet ser vi att också främlingarna 
tilldelas arvslott bland Israels stammar. Orsa-
ken till utskiftandet av landet är Guds löften, 
som inte kan svika.
v15–17 Den norra gränsen av landet går 
mellan Medelhavet och området mellan 
Hamat och Damaskus. 
v18 Den östra gränsen går vid Jordanfloden 
och Döda havet.
v19 Den södra gränsen går mellan Tamar och 
Meribot Kadesh och sedan upp till Medelha-
vet.
v20 Den västra gränsen utgörs av Medelhavet.
v21–23 Det understryks kraftigt att också 
främlingarna ska ha sin arvslott så som 
infödda bland Israels barn. Det uppfylls i 
Nya testamentet, där hedningarna ympas in 
i det sanna olivträdet (Rom 11). Det här bör 
också vara en tankeställare för oss, så att vi 
inte anser oss vara förnämare än gäster eller 
okända som besöker oss, om de skiljer sig från 
oss pga. ras eller  social ställning. Gud vill att 
hans budskap om kärlek och förlåtelse ska 
föras vidare till alla människor utan att vi gör 
skillnad på folk.

Kapitel 48
v1 Dan nämns först som den nordligaste stam-
men, medan den i Jos 19 nämns som den som 
sist får sitt landområde efter att förlorat det 
första området. I Upp 7:5 finns Dan inte alls 
uppräknad. De sista ska bli de första!
v2–7 Sedan följer sex stammar, där Josefs 
två söner Efraim och Manasse får sina skilda 
lotter.
v8–10 En upprepning av 45:1–3. 
v11–12 Åter en påminnelse om den trohet som 
Sadoks söner hade visat (jfr 44:15 och 45:4).
v13–14 Jfr 45:5. 

v15 Jfr 45:6. Staden ligger för sig, åtskilt från 
helgedomen, vilket visar åtskillnaden mellan 
det andliga och det världsliga.
v16–17 Här kommer en närmare beskrivning 
av själva staden (drygt 2 km i fyrkant) och 
dess utmarker (en 120 m bred zon). 
v18–19 Vid sidan av stadens område finns 
odlingsmarker som stadens invånare använ-
der för sitt uppehälle.
v20 Här beskrivs hela det kvadratiska områ-
det (12 x 12 km) som stadens egendom.
v21–22 Jfr 45:7–8. Fursten ska få sin egen mark 
för att inte frestas att ta av undersåtarnas 
mark för sin del. Hans uppgift är att beskydda 
det andliga livet och staden som finns inuti 
hans område.
v23–28 Söderom det heliga området följer nu 
de fem stammarna Benjamin, Simeon, Isaskar, 
Sebulon och längst i söder Gad.
v29 Lottkastning tycks inte vara det samma 
som vårt lotteribegrepp, eftersom placeringen 
av varje stam var given. Det är snarare ett 
begrepp som hör ihop med ”arvslott”, en 
utsedd del av landet.
Den märkliga fördelningen av landet i lika 
stora remsor, som skär tvärs över det heliga 
landet utan hänsyn till antalet människor i de 
olika stammarna eller geografiska hinder att 
dra gränserna, är åter ett vittnesbörd om att 
det i den messianska eran, den nytestament-
liga tiden, inte handlar om yttre, fysiska grän-
ser och folk, utan att alla som tillhör Guds folk 
har samma hemortsrätt i landet. Både judar 
och icke-judar delar välsignelserna, liksom 
rättigheter och skyldigheter.
v30–34 Varje stam har sin port. Portarnas ord-
ning motsvarar inte Jakobs söner i ordnings-
följd. Ruben var Jakobs förstfödde, Juda den 
messianska stamfadern. Också Levi har en 
egen port, fastän leviterna inte har något eget 
stamområde. Här har Josef en port, och hans 
söner Efraim och Manasse har ingen. Hela 
folket har samma tillträde till Gud genom 
Frälsarens namn.
Johannes syner i Uppenbarelseboken baseras 
i hög grad på H:s syner. Gud använde sig av 
Johannes’ kunskaper i GT då han förmedlade 
sitt budskap. De starkaste parallellerna finns 
i Upp 21 i fråga om det nya Jerusalem och i 
Upp 22 om livets flod. Portarna omtalas i Upp 
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21:21. Johannes kunde förstärka sitt budskap 
med sin detaljkunskap om Messias och hans 
församling som redan då hade växt till. 
v35 Stadens omkrets anges som summan av 
varje sida, dvs. knappt 9 km. Stadens namn är 
Här är HERREN, dvs. Jahve. Detta är vår Fräl-
sares kyrka, hans kropp. Han är allt i alla i det 
himmelska Jerusalem. 

Sammanfattning
Nu är cirkeln sluten. Jerusalem hade en gång 
varit den plats där Gud bor. Det var staden 
som var förkroppsligandet av Guds löften. 
På grund av folkets otrohet har Gud lämnat 
sin nådiga närvaro. Han uppenbarar sig för 
H. i Babylonien för att förklara varför han 
har tvingats överge staden och templet. Gud 
använder symbolhandlingar, där H. tvingas 
agera skådespelare för att illustrera hur Gud 
handlar med sitt folk. Han använder ett starkt 
bildspråk, där Israel och Juda förliknas vid 
flickor som växer upp och bedriver otukt. Han 
predikar om hur orättfärdigheten måste straf-
fas, eftersom Gud är rättfärdig. I allt det här 
verkar det som om Gud skulle ha gett upp.
Men Gud har inte svikit sina löften. Han lovar 
också återupprättelse och förnyelse. Efter att 
H. har tvingats förkunna straffdomen över 
sitt folk, och också över grannfolken för att 
de skadeglatt fröjdade sig över Guds folks 
olycka, får han se hur Gud återvänder till sitt 
folk, och hur han ska förbli hos dem för evigt. 
Denna syn får han förkunna för folket från 
Babel. Men ännu är det bara en syn. 
Man kan undra om H. själv visste vad han 
profeterade om. Han fick en fysisk beskriv-
ning av ett tempel, med en väldig massa 
detaljuppgifter. På något sätt måste detta 
vara en förebild av något som skulle komma. 
Templet har inte någonsin byggts exakt efter 
ritningarna, även om många huvuddrag 
finns i det andra templet. Illustrerat bibellexi-
kon uppger två tolkningsmodeller: antingen 
beskriver templet Kristi kyrka i NT:s tid, eller 
så beskriver det den fulländade värld som ska 
komma efter Kristi återkomst. 
På ett sätt har visionen blivit verklighet. 
Herren har kommit i form av Messias, Jesus 
från Nasaret. Han blev människa och bodde 
bland sitt folk. 

Varför förverkligades inte det perfekta templet 
och den delning av landet som H. skisserar? 
På grund av att vi ännu lever i synd och otro. 
Därför lever vi ännu i samma situation som 
Abraham och H: vi väntar på staden med de 
fasta grundvalarna (Hebr 11:10), när vi rent 
konkret kan säga: Här är Herren. Samma 
mål beskrivs i Hebreerbrevet som ”ett bättre 
land” (Hebr 11:16) och något bättre som Gud 
har förutbestämt åt oss (Hebr 11:40). Det ska 
komma en tid när vi kan tillbe Gud fullkom-
ligt. Det var det perspektivet som Johannes 
hade nått fram till i slutet av Uppenbarelse-
boken. Han hade sett hur profetiorna fullbor-
dades genom Messias, men ändå fick han inte 
själv i verkligheten se fullkomningen av löf-
tena. Han kunde se den heliga staden komma 
ner från himlen, men det var bara i en syn 
(Upp 21:2). Han kunde höra rösten som sade: 
”Se, nu står Guds tabernakel bland männis-
korna, och han ska bo bland dem och de ska 
vara hans folk.” (Upp 21:3) 
Som kristna ser vi fram emot denna full-
komning av profetiorna. Då vi kämpar mot 
synden och dess konsekvenser i vår värld ser 
vi framåt mot den dag när ingen synd mera 
finns, när vår gudstjänst är fullkomlig. Vi får 
kraft av löftet att Jesus är med oss alla dagar 
också i denna jämmerdal, och ser framåt mot 
den dag när han kommer tillbaka för att göra 
allt nytt, då alla människor ska böja knä inför 
honom. I väntan på att han ska komma och 
hämta oss till den heliga staden lever vi på 
hans löfte: Här är Herren! Lovat vare hans 
namn!
Soli Deo Gloria!
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