
En profet i fångenskap
Babylonierna anföll Juda vid tre tillfällen. Det andra angreppet
ägde rum omkring 597 f Kr. Hesekiel befann sig i den grupp
som fördes i fångenskap till Babel. Omkring fem år senare kal-
lades han till profet för judarna i deras fångenskap. Han för-
sökte hjälpa folket att lära av sina misstag.

Väktaren på tornet
Medan Jeremia ropade omvändelse i Jerusalem, verkade
Hesekiel bland folket i den babyloniska fångenskapen. Jeremia
försökte rädda folket från undergång och Hesekiel försökte
hjälpa folket förstå att deras fångenskap var resultatet av deras
ogudaktighet. Båda profeterna undervisade om att det fanns
anledning att hoppas på framtiden om folket vände om till
Herren. Hesekiel skulle bli en väktare på tornet, ett kall som
kommer att behandlas i kapitel 33.

Förberedelser inför studierna av Hesekiel
Om vi skulle välja ett huvudtema som kännetecknar Hesekiels
bok, skulle det kunna vara att alla människor slutligen kommer
att veta att Herren är Gud. Denna grundsats framgår av orden
”de skall inse att jag är Herren” som upprepas över sextiofem
gånger i Hesekiel.

Följande översikt visar på sex huvudteman i Hesekiel.

1. Hesekiel kallas till profet (se Hes 1–3)

Hesekiel

590 f Kr

Jeremia
Babylon

Det stora havet

Jerusalem

Röda havet

Persiska viken

2. Profetior som fördömer de synder som folket begått
i Israel, i synnerhet i Jerusalem (se Hes 4–11, 20–24)

3. Profetior som kallar judarna i Babylon till omvändelse
(se Hes 12–19)

4. Profetior rörande de fiendeländers undergång som omgav
Israel (se Hes 25–32)

5. Profetior om Israels insamling och andra händelser som en
förberedelse för Kristi andra ankomst (se Hes 33–39)

6. En beskrivning av Hesekiels syn av ett tempel som ska
byggas i Jerusalem någon gång i framtiden (se Hes 40–48)

Efter en kort inledning beskrivs hur Hesekiel i en syn ser
Gud och hans härlighet. Eftersom det är svårt att beskriva
Guds härlighet och himlen på människors språk, använder
profeterna ofta symboliska uttryck och bilder för att beskriva
vad de såg. Några har försökt förklara vad symbolerna står
för, men profeten Joseph Smith sade: ” . . . när Gud giver
en syn om en avbild eller ett djur av något slag, håller han sig
alltid själv ansvarig att giva en uppenbarelse eller uttydning
av meningen därav, eljest äro vi icke ansvariga för vad vi
tro härom. Frukta icke för att ni skola bliva fördömda för att
ni icke känna till innebörden eller meningen med en syn
eller skepnad, såvida Gud inte har givit en uppenbarelse,
en uttydning av ämnet” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 250).

Hesekiel 1

Hesekiel ser i en syn 
Guds härlighet
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Hesekiels bok

Klagovisorna 5 innehåller en ödmjuk klagan. I denna böne-
lika klagan talar Jeremia för folkets räkning, ett folk som
insåg sina synder och önskade få förlåtelse.

Förstå skrifterna

Klagovisorna 5

Bära deras missgärningar (v 7) – Lida för deras synder

Studera skrifterna

Hur kan du veta det?

Skriv upp ord och verser i Jeremia 5 som visar att folket
verkligen hade omvänt sig. Förklara varför du valde varje
ord eller vers.

Vad kan du göra?

Läs och begrunda andra trosartikeln. Det är emellertid skill-
nad mellan att bli straffad för våra synder och lida till följd av
andras synder. Vad kan du göra om du befinner dig i de
omständigheter som beskrivs i vers 7, och hur kan den lära
som förklaras i andra trosartikeln hjälpa dig?



Även om vi inte helt förstår innebörden av vad Hesekiel såg,
kan hans dramatiska beskrivning ändå ge oss en känsla av
hur enastående synen var och hur storslagen Guds härlighet
är.

Hesekiel 2–3 inleds med vad Gud sade till Hesekiel i synen
av Guds härlighet (se Hes 1). På sätt och vis innehåller
dessa kapitel hans ”missionskallelse”. När du läser om hur
Herren beskriver Hesekiels mission och folket som han har
kallats att undervisa, tänk då på hur en Guds profet i dag
kallar missionärer.

Förstå skrifterna

Hesekiel 2

Hesekiel 2:9–10, 3:1–3 – Herren uppmanar Hesekiel
att äta en bokrulle
Beskrivningen av hur Hesekiel äter en bokrulle är symbolisk
för hans kall att predika Herrens ord genom att bokstavligen
göra Guds ord till en del av sin varelse. I Uppenbarelseboken
läser vi om hur aposteln Johannes hade en liknande upplevelse
(se Upp 10).

Hesekiel 3

Studera skrifterna
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar
Hesekiel 2–3.

Sammanfatta Hesekiels mission

När du sammanfattar Hesekiels mission, förklara då betydel-
sen av följande ord och uttryck: ”barnen med fräck uppsyn”

Hans blod skall jag utkräva
av din hand (v18–20) – 
Du ska hållas ansvarig för
hans synder
Räddat (v 19, 21) – Frälst
Lägga en stötesten i hans väg
(v 20) – Få honom på fall

Lyssna (v 6–7) – Hörsamma,
det vill säga höra och lyda
Väktare (v 17) – En man som
står på stadsmuren och håller
utkik efter fiender och varnar
folket i staden

Skorpioner (v 6) – Symboliskt
för det ogudaktiga folk som
Hesekiel ska predika för

Fräck (v 4) – Stolt, högmodig
Tistlar och törnen (v 6) – Sym-
boliskt för de svårigheter fol-
ket kan förorsaka Hesekiel när
han kommer med sitt budskap

Hesekiel 2–3

Hesekiel kallas att tjäna

(Hes 2:4, se även 3:7), tistlar, törnen och skorpioner (2:6),
bokrullen (2:9–10; 3:1–3), diamant (3:9), väktare (3:17–21),
bestraffa (3:26).

eller
Rita minst fyra bilder i din anteckningsbok som föreställer
orden som listats ovan.

En svår mission

1. Läs Hesekiel 2–3 och lista olika skäl till att Hesekiel torde
ha haft en svår mission. För varje angivet skäl bör du
notera den vers som underbygger din förmodan.

2. Lista vad Herren sade att Hesekiels mission skulle vara
enligt Hesekiel 2–3, och vad som uppmuntrade Hesekiel
att fullfölja sin mission.

Väktaren

1. Läs Hesekiel 3:17–21 och beskriv en väktares kallelse.

2. Nämn en ”väktare” i kyrkan i vår tid och förklara varför
du valde just honom.

3. Vad lär vi av Hesekiel 3:17–21 om betydelsen av att slut-
föra det vi kallats att göra? Skriv gärna en hänvisning till
Jakob 1:9.

Liksom i Jeremias fall lät Herren Hesekiel använda föremål
och symboler för att undervisa folket på ett sätt som de san-
nolikt skulle lägga bättre märke till och minnas. I Hesekiel
4–5 använder Hesekiel de symboler som Herren uppmanade
honom att använda för att beskriva israeliternas ogudaktighet
eller Jerusalems förstöring.

Hesekiel 4–5

Profetior om 
Jerusalems förstöring
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Hesekiel 6–7 innehåller Herrens kraftfulla budskap om vad
som skulle hända i Israel när deras land erövrades av baby-
lonierna. Hesekiel fördes till Babel före Jerusalems slutliga fall
och förstöring, så han talar om denna händelse som något
som låg i framtiden. I profetiorna i kapitlen 6–7 fördömde
Herren i synnerhet Israels avgudadyrkan och sade att Jerusa-
lem skulle förstöras så att judarna därigenom skulle förstå
och ”inse att jag är Herren” (6:14). De överlevande skulle
kunna vittna om att Gud verkligen är den levande Guden
och att hans ord går i uppfyllelse.

Hesekiel 8–11 innehåller en skildring av en syn som Herren
lät Hesekiel se. Han var en av de många judar som fördes
i fångenskap under babyloniernas tidigare angrepp på Juda.
Denna syn hjälpte de landsförvisade (de som befann sig
i fångenskapen i Babel) att veta vad som hände i Jerusalem
och varför det hände.

Hesekiel 8 berättar om folkets, däribland deras religiösa leda-
res, ogudaktighet i Jerusalem. I Hesekiel 9 läser vi att Herren
sände en ängel som budbärare för att sätta ett ”tecken” på de
rättfärdiga som skydd mot förstörelsen (liksom vid påsken
i Egypten). Hesekiel 10 säger att Herren tillät att Jerusalem
förstördes. Hesekiel 11 ger hopp för framtida generationer
genom att profetera om att Herren ska föra tillbaka sitt folk
till deras utlovade länder och förnya sitt förbund med dem.

Studera skrifterna

Insamlingen

1. Finn alla ”jag skall” i Hesekiel 11:16–20 och lista allt vad
Herren sade att han skulle göra för sitt förbundsfolk.

2. På vad sätt är du en del av det som sägs i dessa verser eller
hur infriar Herren dessa löften i dag?

Hesekiel 8–11

Varför Jerusalem 
kunde erövras

Hesekiel 6–7

Synd och förstörelse

Förklara uttrycken

Läs Hesekiel 11:19 och beskriv vad du anser skillnaden vara
mellan en person med ett ”stenhjärta” och en person med en
”ny ande” och ”ett hjärta av kött”.

Hesekiel 12–17 innehåller Herrens uppenbarelser till
Hesekiel om att babylonierna skulle anfalla på nytt och fler
judar föras bort i fångenskap. Herren uppenbarade också var-
för dessa händelser skulle inträffa och uppmanade Hesekiel
att predika omvändelse för dem som var i fångenskap.

Hesekiel 12 försäkrar judarna att fler skulle föras i fångenskap.

Hesekiel 13 säger att Herren fördömde falska profeter som
utgav sig för att tala i hans namn och andra som på olika sätt
ledde folket bort från honom.

Hesekiel 14 berättar att de judiska ledarna kom till Hesekiel
för att få råd. Herren svarade att han inte skulle ge dem
några råd förrän de slutade att söka svar även från avgudar.
Han underströk att varje enskild person måste vara rätt-
färdig för att uthärda de kommande straffdomarna och att
de inte kunde lita på sina ledares rättfärdighet.

Hesekiel 15 innehåller en jämförelse mellan Israels barn och
en uppbränd vinstock, som inte duger till någonting. Herren
har många gånger i skrifterna jämfört Israel barn med en
vinstock eller en vingård (se Jes 5 och Jakob 5).

Hesekiel 16 innehåller en jämförelse mellan Herrens förhål-
lande till Israel och äktenskapsförbundet (denna jämförelse
förekommer även på annan plats i Gamla testamentet).
Kapitel 16 beskriver utförligt på vilka sätt Israel (Jerusalem)
var otrogen mot sin ”man” och varför hon förtjänade sitt
straff.

Hesekiel 17 innehåller en liknelse som Herren uppenbarade
för Hesekiel och som lärde folket att de inte skulle söka hjälp
hos egyptierna medan de var i fångenskap utan hellre
underkasta sig babylonierna, för då skulle Herren till slut
befria dem.

Hesekiel 12–17

Varför fångenskap?
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På vilka sätt är du lik eller olik dina föräldrar? Varför?

Det är ibland sant ”att de som är oskyldiga tvingas lida för de
skyldigas orättfärdigheter” (Joseph Smiths lärdomar, s 32).
Men en del människor fortsätter att skylla på sina föräldrar
eller andra för sådant som de själva har förmågan att ändra
på. Israels barn ansåg att deras lidanden var en följd av deras
fäders synder. De hade till och med ett ordspråk för detta
lidande. Det står i Hesekiel 18:2. Ordspråket var inte helt
osant. Fäderna hade inte rätt undervisat sina barn om
Herrens vägar, och inte heller hade de skapat en omgivning
där deras barn med större sannolikhet skulle ha vuxit upp
och varit trogna Herrens lagar.

Men i varje generation sänder Herren profeter för att under-
visa om sanningen och lära människor att de måste omvända
sig. Varje generation har tillfälle att välja om de ska lyssna
till och lyda profeternas ord eller hålla sig till sina föräldrars
traditioner. Herren undervisar klart om denna handlings-
frihetens princip i detta kapitel.

Förstå skrifterna

Hesekiel 18

Studera skrifterna

Tillämpa skrifterna

Hur skulle du kunna använda Hesekiel 18:19–32 till att
hjälpa någon som tillhör en familj där han eller hon inte upp-
muntras att leva rättfärdigt? (Gör gärna en tvärhänvisning
till andra trosartikeln.)

Hitta viktiga principer

Läs Hesekiel 18:19–32 och finn vad Herren sade i fråga om
synd, omvändelse, att hålla ut intill slutet samt vad han
anser om dem som syndar. Skriv minst fyra meningar som
sammanfattar de principer som lärs ut i dessa verser.

Ockra (v 8) – Ta oskälig ränta
Bära (v 19, 20) – Vara ansvarig
för
Rätt (v 25, 29) – Rättvis

Hålla offermåltid på bergen
(v 6, 11, 15) – Deltar i avguda-
dyrkan
Kränker (v 6, 11, 15) – 
Handlar omoraliskt mot
Kommer vid (v 6) – Har
sexuellt umgänge med

Hesekiel 18

Ansvar för synd

Hesekiel 19–20 handlar i synnerhet om och riktar sig till
judarnas ledare. I kapitel 19 använder sig Herren av två
liknelser som lär att ledare med stora möjligheter gick miste
om välsignelser på grund av sin dårskap. Kapitel 20 berättar
om hur några av judarnas ledare i Babylonien (där Hesekiel
var i fångenskap) ville få anvisningar av Herren genom
Hesekiel. Herren kallade dem till omvändelse för att de samti-
digt som de sökte Herren också sökte uppenbarelse från andra
gudar. I Hesekiel 20:33–44 lovade Herren att han skulle
ge Israels framtida generationer ännu ett tillfälle att ledas ur
fångenskapen och få veta att han är deras Herre och Gud,
precis som han gjorde då han tidigare ledde Israels barn ut ur
Egypten. Men denna gång lovade han att han skulle insamla
Israels barn från alla nationer där de var spridda.

De anmärkningsvärda händelser som nämns i dessa verser
som en del av insamlingen gick endast delvis i uppfyllelse
i forna dagar. Den fullständiga uppfyllelsen sker i de sista
dagarna när Israels barn insamlas till den sanna kyrkan, blir
renade från synd och tjänar Herren på hans ”heliga berg”
(templet). Då ska de verkligen komma att inse vilka de är och
vem som är deras Herre och Gud (se v 42, 44).

Förstå skrifterna

Hesekiel 20:33–44

Hesekiel 20:37 – ”Jag skall låta er gå fram under
staven ”
Staven i Hesekiel 20:37 är herdens stav. Att ”gå fram under sta-
ven” innebär att stå under Herdens uppsikt eller att föras ”in
i förbundets band”. Några har menat att detta att gå under sta-
ven också kan avse herdarnas sätt att betala sitt tionde genom
att märka vart tionde får med en stav och tillägna det åt Herren.

Studera skrifterna

Sammanfatta genom att använda
nyckelorden

Hesekiel 20:33–44 berättar att Herren kommer att insamla
Israel och att de kommer att vända sina hjärtan till honom.
Förklara budskapet i dessa verser genom att med egna ord
beskriva följande huvudtankar: stark hand (v 33), samla
(v 34), ansikte mot ansikte (v 35), vanhelga (v 39), mitt heliga
berg (v 40), tänka tillbaka (v 43), inse (v 38, 42, 44).

Stark hand och uträckt arm (v 33–34) – Symboler för makt och
kraft

Hesekiel 19–20

Ledare som inte vill lyssna
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I Hesekiel 21–23 fortsätter Herren att förklara varför Jeru-
salem skulle förstöras. Hesekiel 21 förklarar att även några av
de rättfärdiga kommer att lida vid denna förstöring. Detta
lidande, som somliga kan tycka vara orättvist, sker för att
Herren respekterar sina barns handlingsfrihet. De rättfärdiga
kan också komma att lida i de sista dagarnas straffdomar,
men Herren har utlovat en stor evig belöning åt dessa
(se L&F 58:2).

En annan intressant profetia i kapitel 21 finner vi i verserna
25–27, där Hesekiel profeterar om att Juda rikes kung ska
störtas och säger att ingen annan ska tillsättas förrän ”han
som det rätteligen tillhör”, det vill säga Jesus Kristus, ska
regera (v 27). Sedan den tid då judarna var i fångenskap
i Babylonien har de inte återupprättat sitt rike. Jesus Kristus
kommer att vara deras enda framtida kung.

Hesekiel 22 behandlar de många synder som orsakade Jerusa-
lems undergång. Genom att fundera över vilka synder det
var som fick Herren att låta folket gå under, förstår vi vad
som är motbjudande i hans ögon.

Hesekiel 23 är ännu ett kapitel där Herren liknar Israels län-
der (Samaria) och Juda (Jerusalem) vid kvinnor som valde att
bli skökor. Jämförelsen visar hur upprörd Herren blir när
hans förbundsfolk dyrkar andra gudar.

I Hesekiel 24 talar Herren om en kokande köttgryta för att
beskriva hur judarna blev ”kokta” av babylonierna. Kapitlet
berättar också om Hesekiels hustrus död. Herren sade till
Hesekiel att inte sörja henne som ett tecken för judarna att
inte sörja över Jerusalems och Juda rikes undergång eftersom
Juda ogudaktighet gjorde straffen välförtjänta och rättvisa.

Liksom profeterna Jesaja och Jeremia fördömde Hesekiel först
israeliternas och sedan omgivande nationers ogudaktighet
och profeterade om deras undergång. Hesekiel 25–32 inne-
håller profetior rörande dessa folk och nationer: ammoni-
terna, moabiterna, edomiterna och filisteerna (se Hes 25),
Tyrus och Sidon (Hes 26–28) och Egypten (Hes 29–32).

Hesekiel 25–32

Andra nationers straff

Hesekiel 21–24

Ogudaktighet leder 
till undergång

Varför är föräldrar och ledare på varje nivå i kyrkan så ange-
lägna om att undervisa människor och uppmuntra dem att
omvända sig?

I alla tider har människor måst skydda sig mot angrepp från
grannstammar eller grannländer. Till sitt försvar byggde de
torn på stadsmurarna och satte väktare i tornen för att hålla
utkik efter annalkande fiender. Om folket ignorerade väk-
tarna, försatte de sig i stor fara. Om å andra sidan väktarna
inte fullgjorde sin plikt kunde en hel stad gå förlorad. I Hese-
kiel 33 jämförs Israels ledare med väktare.

Hesekiel 33

Väktare på tornet

Ammon

Fil
ist

ée
n

Kan
aa

n

Länder vars undergång profeterats

Moab

Edom

Egypten

Sidon

Tyrus

169



Förstå skrifterna

Hesekiel 33

Hesekiel 33:30–32 – Det sätt som judarna
behandlade sina profeter på
Att ha en profet är en välsignelse – men bara om vi lyder hans
råd. I dessa sista verser i Hesekiel 33 sade Herren till Hesekiel
att folket talade som om de älskade profeten och var ivriga att
lyssna till hans ord, men sedan följde de inte vad profeten hade
lärt dem. Slutet på vers 31 liknar i mycket den beskrivning av
människor som hade avfallit som Herren gav profeten Joseph
Smith (se Joseph Smith 2:19).

Studera skrifterna

Lös problem med hjälp av skrifterna

Hesekiel 33:1–9 förklarar en väktares roll och betydelse.
Herren uppmanar profeter, andra prästadöms- och kyrkole-
dare och föräldrar att vara väktare åt folket. Tänk igenom
följande situationer och besvara frågorna vid slutet av varje
situation enligt de principer du har lärt dig i Hesekiel 33:1–9.

1. Ungdomar tittar gärna på videofilmer. Dessa videofilmer
håller sällan kyrkans mått. Vad bör föräldrarna göra?
Biskopen? Presidenterna för Unga män och Unga kvinnor?
Ungdomarna? Du själv?

2. Förutom de vanliga träningspassen har fotbollstränaren
lagt in ett pass för laget varje söndagsmorgon. Han förvän-
tar att alla spelare ställer upp. Vad bör föräldrarna göra?
Biskopen? Ungdomarna i laget?

I Hesekiel 34 finner vi ytterligare exempel på kyrkans ledares
ansvar. Den här gången jämför Herren ledarna med herdar
för hans får (hans folk). Under Herrens jordiska verksamhet
kallade han sig ”den gode herden” (Joh 10:14). Medan du
läser Hesekiel 34, leta då efter vad Herren sade att han gör
som alla goda herdar gör och vad han sade att folkets ledare
gjorde som gjorde dem till dåliga herdar. Leta också efter vad
han sade om fåren.

Hesekiel 34

Israels herdar

Äter kött med blodet i (v 25) –
Syftar på lagen som förbjöd
folket att äta blod
Kränker (v 26) – Handlar
omoraliskt mot

Hans blod (v 4–6, 8) –
Ansvaret
Stadgar (v 15) – Lagar
Rätt (v 17, 20) – Rättvis

Förstå skrifterna

Hesekiel 34

Hesekiel 34:23–24 – ”Min tjänare David”
”David” syftar i dessa verser på Messias. Namnet David bety-
der på hebreiska ”den älskade”. De underbara förhållanden
som dessa verser beskriver kommer att råda då judarna accep-
terar Guds älskade Son som sin Messias. Se också Jesaja 9:6–7
och Uppenbarelseboken 22:16.

Studera skrifterna

Vad utmärker en god ledare?

1. Varför var Israels ledare dåliga ”herdar” för Herrens folk
enligt Hesekiel 34:1–10, 18–19?

2. Lista en god herdes egenskaper som du finner i Hesekiel
34:11–16 och förklara hur någon som tjänar i något av
det aronska prästadömets presidentskap eller i en Unga
kvinnor-klass kan tillämpa dessa egenskaper i sitt kall.

Hesekiel 35 är ännu ett kapitel som uttalar straffdomar över
Edom, även kallat Seirs berg, ett land som gränsade till
Israel.

Även om israeliterna kom på skam i de kringliggande länder-
nas ögon, sade Herren i Hesekiel 36 att han tillät dem att
komma på skam som ett vittnesbörd om att han inte tillät sitt
folk att håna honom och de förbund de hade ingått med
honom. Som ett vittnesbörd inför världen att Herren är den

Hesekiel 36

Ett hoppets budskap

Hesekiel 35

Edoms undergång

Till berömmelse (v 29) –
Produktiv, ge god avkastning

Utkräva mina får ur deras
hand (v 10) – Hålla dem
ansvariga för flocken
Bryter sönder deras ok (v 27)
– Befriar dem från slaveri,
fångenskap och bördor
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ende sanne och levande Guden, innehåller Hesekiel 36 ett
löfte om att han ska samla en framtida israelitisk generation
tillbaka till deras land och till deras förbundsförhållande till
honom. Han lovade dem att han skulle rena dem från deras
missgärningar och ge dem ett ”nytt hjärta” och en ”ny ande”
(se v 25–26) och att de till skillnad mot de många åren före
Hesekiels tid skulle hålla Herrens bud.

En av fördelarna med inspirerad symbolisk undervisning är
att den kan ha mer än en innebörd och avse mer än en tid
eller situation. Hesekiel 37 är ett särskilt bra exempel på fler-
faldig innebörd. I kapitel 37 höll Herren två ”åskådnings-
lektioner” för att undervisa Hesekiel om Israels insamling.
Dessa åskådningslektioner lär och vittnar också om andra
stora sanningar rörande Guds plan och hans rike i de sista
dagarna.

Förstå skrifterna

Hesekiel 37

Hesekiel 37:15–20 – Juda trästav och Efraims
trästav
Äldste Boyd K Packer sade: ”I det forna Israel skrevs uppteck-
ningar på tavlor av trä eller på papyrus upprullad på stavar . . .
Juda stav eller uppteckning – det Gamla testamentet och
det Nya testamentet – och Efraims stav eller uppteckning –
Mormons bok, som är ännu ett testamente om Jesus Kristus –
är . . . i sanning ett i våra händer. Hesekiels profetia är nu full-
bordad” (Boyd K Packer, Nordstjärnan, apr 1983, s 100–101).

Helgedom (v 26, 28) – TempelSenor (v 6) – Bindvävstråd
som fäster del av muskel
vid skelettets ben och möjlig-
gör kroppsrörelser

Hesekiel 37

Två syner av återställelse
Studera skrifterna

Hitta symbolen

1. Hesekiels syn som återfinns i Hesekiel 37:1–14 symbolise-
rar målande Herrens löfte att insamla Israels barn. Välj ett
ord eller uttryck som du tycker motsvarar följande männi-
skor eller tillstånd: Israels barn, Israels barns vilsna
andliga tillstånd, den Helige Andens inflytande på Israels
barn, den gradvisa insamlingen av Israels barn.

2. Hur vittnar Hesekiel 37:1–14 om en annan, mer
omfattande ”återställelse” av Israels barn? (Se också
Alma 11:42–45 och L&F 138:16–17.)

Nyckelskriftställe – Hesekiel
37:15–17

1. Rita en bild eller gör en uppställning över ämnena i detta
nyckelskriftställe.

2. Samma två stavar eller uppteckningar som Hesekiel talade
om nämns också i 2 Nephi 3:11–12. Lista vad Mormons
bok säger om de händelser som ska inträffa till följd av att
dessa två stavar ”förenas”.

3. När du läser vidare i Hesekiel 37, till vers 22, inser du att
dessa två ”stavar” är betydelsefulla för Israels insamling.
Förklara hur du tror att förenandet av Bibeln och Mor-
mons bok kan bidra till att Israels hus insamlas. Beakta
i ditt svar budskapet i Mormons boks underrubrik: Ännu
ett testamente om Jesus Kristus.

Hesekiel 38–39 talar om ett stort fältslag som ska äga rum
i Israel i ”kommande dagar” och som kommer att involvera
ett folk från ”Magog” anförda av en kung vid namn Gog.

Hesekiel 38–39

Gogs och Magogs fälttåg
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Hesekiel skriver att detta fältslag ska stå på ”Israels berg”
mot Israels barn som har insamlats till dessa länder. Herren
sade också till Hesekiel att han på ett mirakulöst sätt skulle
rädda sitt folk från Magogs härar, så att alla nationer ska
”inse att jag är Herren” (Hes 38:23). Med dessa beskriv-
ningar tycks Hesekiel skildra den stora striden före Kristi
andra ankomst, vanligen bekant som ”Harmagedon”.

Det kan vara förvirrande att Johannes Uppenbararen beskrev
striden mellan gott och ont vid slutet av tusenårsriket
som Gogs och Magogs strid (se Uppenbarelseboken 20:7–9).
Det finns alltså två strider som syftar på Gog och Magog,
den första omedelbart före Kristi andra ankomst och den
andra vid slutet av tusenårsriket. De har det gemensamt att
de kommer att utgöra väldiga fältslag med åtföljande stor
ödeläggelse som fullständigt tillintetgör Guds fiender och
skapar omfattande förändringar på jorden.

Hesekiel 40–42 innehåller Hesekiels detaljerade beskrivning
av en tur genom ett tempel i ”Israels land”. Hans vägledare,
en himmelsk budbärare, mätte varje del av templet, så Hese-
kiels beskrivning anger storleken på rummen, murarna,
portarna och så vidare. Templet han beskrev var mycket likt
Salomos tempel. Vi vet inte när eller ens om templet han såg
kommer att byggas.

Helgedomen

Altare

Prästernas
rum

Inre förgården

N

Ugn Det allra
heligaste Ugn Kök

(i alla fyra
hörnen)

Prästernas
rum

Yttre förgården

Hesekiel 40–42

Hesekiels syn av ett tempel

Vad känner du när du ser bilder av ett tempel eller när du
besöker ett tempel och går runt det eller kommer in i det?

Hesekiel 43 säger att Hesekiel såg Herrens härlighet komma
in i templet och göra det heligt. Hesekiel fick veta att Herren
skulle bo mitt ibland sitt folk i templet. Han uppmanades
också att berätta för folket det han såg, för att de skulle skäm-
mas över sina missgärningar (se v 11) och för att skapa en
önskan hos dem att återvända till Herren och värdiga åtnjuta
templets välsignelser, en förmån som de hade förlorat
på grund av att de inte omvände sig från sina synder.

Hesekiel 44 framhåller Herrens tydliga befallning att inget
orent fick inträda och tillbe Herren i templet som Hesekiel
såg. Herren har uppställt samma normer för dem som
kommer till templen i vår tid (se L&F 97:15–17).

Hesekiel 45–46 innehåller Herrens beskrivning av tempel-
ceremonier, exempelvis några av de förordningar som
judarna utförde i sina tempel, men som de inte hade utfört på
rätt sätt vid den tid då de fördes i fångenskap till Babel.

Hesekiel 47 beskriver Hesekiels syn om hur vatten kommer
att rinna fram under templet i Jerusalem mot öster och växa
sig till en flod. Floden kommer att rinna ut i Döda havet och

Hesekiel 47

Templets helande vatten

Hesekiel 45–46

Mer om templet

Hesekiel 43–44

Guds härlighet fyller templet
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Om du bodde i ett främmande land där man inte utövade din
religion, skulle det då vara lätt för dig att förbli trofast? Anta att
din religion krävde att du gör sådant som är impopulärt eller
till och med förbjudet enligt landets lagar?

En modig ung man
Daniel stod inför dessa situationer. Daniel var en tonåring som
tillsammans med andra judar hade förts bort i fångenskap vid
babyloniernas första erövring av Juda (omkring 605 f Kr).
Daniel var modig och trofast och därför hade Herren välsignat
honom med profetians gåva och med inflytande på ledarna
i det främmande landet. Hans förebild är en inspirationskälla
för oss i vår tid när vi känner den press som han kände och när
vi vill utöva det positiva inflytande som han hade.

Förberedelser för studierna av Daniel
Nyckelpersoner i Daniels bok
Daniel – Bokens författare. Han var en ung man i bokens början
och i 80-årsåldern i slutet av boken.

Sadrak, Mesak, Abed-Nego – Tre av Daniels judiska kamrater
som var trogna sin religion.

Nebukadnessar – Det babyloniska väldets kung från omkring
604 f Kr till sin död omkring 561 f Kr. Han var den kung
som erövrade Juda och bortförde många judar i fångenskap
till Babylonien.

Belsassar – Nebukadnessars son som regerade efter sin far
innan perserna erövrade Babel.

Koresh och Darejaves – Regenter över det persiska väldet som
erövrade Babel ungefär 539 f Kr. Koresh regerade först. Han var
den kung som gav påbudet att judarna kunde återvända till sitt
hemland och återuppbygga sitt tempel.

Viktiga händelser i Daniels bok
• Daniel och andra judar vägrar att äta sådan mat som skulle

innebära att de bröt mot Moselagen (se Daniel 1).

• Daniel tolkar drömmar och tecken som kungar fått 
(se Daniel 2, 4–5).

• Tre modiga män kastas i en brinnande ugn (se Daniel 3).

• Daniel kastas i lejongropen (se Daniel 6).

• Daniel profeterar om framtida händelser från sin tid till
världens ände (se Daniel 7–12).

Babylonierna trodde att trollkarlar och spåmän hade förmå-
gan att känna till framtiden. Nebukadnessar, kungen i Baby-
lon, beslöt att pröva om han kunde öva upp unga fångna
israeliter i konsten att skåda in i framtiden. Lägg märke till
medan du läser hur några av de unga männens trofasthet
blev till välsignelse för dem och förbluffade kungen.

Förstå skrifterna

Daniel 1

Studera skrifterna

Tillämpa deras exempel

Daniel och de andra unga männen utgör ett enastående
exempel på trofasthet och på hur Herren välsignar dem som
är trofasta mot honom. Tänk igenom följande situationer och
föreslå en lösning som bygger på vad du har läst i Daniel 1.

Gör ett försök (v 12) – Pröva oss

Daniel 1

Trofasta unga israeliter
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Daniels bok

göra det ”levande” igen med fisk och vegetation. Profeten
Joseph Smith sade: ”Juda måste återvända. Jerusalem måste
bliva återuppbyggt och likaså templet, och vatten komma ut
från under templet och Döda havets vatten renas. Det kom-
mer att taga tid att uppbygga stadens och templets murar . . .
och allt detta måste vara gjort innan Människosonen skall
komma” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 246).

Denna händelse är också en symbol för den andliga förnyelse
och pånyttfödelse som väntar de personer och familjer
som tar del i templets heliga, uppbyggande och kraftgivande
förordningar, som kommer från det ”levande vattnets” källa,
Jesus Kristus.

I slutet av Hesekiel 47 beskriver Hesekiel Israels insamling
till sitt hemland. I Hesekiel 48 läser vi att Herren sade att
varje stam skulle få ett specifikt område i arv och att Herren
skulle bo mitt ibland dem.

Hesekiel 48

Israel insamlas 
och Herren är med dem


