
Jeremias mission började omkring 626 f Kr. Han var en av
flera profeter som verkade under kung Josias regeringstid 
(se 2 Kung 22–23).

Början och slutet
Under Jeremias verksamhetstid
besegrade babylonierna assyrierna
och blev en världsmakt. Ledarna
och folket i Juda var oroliga för att
Babel också skulle besegra deras
lilla nation, så för att skydda sig för-
sökte de ingå allians med Egypten.
Jeremia varnade folket och sade
att de måste omvända sig och söka
sin räddning hos Herren i stället
för att vända sig till Egypten eller
något annat land.

Under en rad angrepp under många år förde babylonierna bort
många judar från deras utlovade land till Babylon. Profeterna
Daniel och Hesekiel var några av dem som fördes bort. Lehi
och hans familj uppmanades av Herren att fly från Jerusalem
för att undgå den ödeläggelse som den babyloniska hären kort
därefter åstadkom. Det är beaktansvärt att mässingsplåtarna

som Lehis familj tog med sig innehöll profetior av profeten
Jeremia (se 1 Nephi 5:13). Jeremia fortsatte att predika omvän-
delse, men hans ord hade föga inverkan på folket. Den siste
kungen i Jerusalem, Sidkia, ogillade Jeremias budskap och lät
gripa och fängsla honom. När babylonierna kom en sista gång
och förstörde Jerusalem och förde bort Sidkia som fånge, flydde
Jeremia ur landet till Egypten.

Förberedelser inför studierna av Jeremia
Liksom Jesaja hade Jeremia ett uttrycksfullt språk. Han
använde sig av poesi och symbolik i sin undervisning. Liksom
profeten Mormon i Mormons bok hade Jeremia den svåra
uppgiften att framföra varnande budskap och förutsägelser om
förgörelse till ett folk som helt enkelt inte ville omvända sig
och stod inför sin undergång. Jeremia fick lida stor förföljelse
för sitt predikande.

Även om Jeremias budskap till stor del är dystert, handlar det
även om hopp och om Guds kärlek till sitt förbundsfolk.
Efter att de straffdomar som Jeremia profeterat om hade gått
i uppfyllelse, lovade Herren att han åter skulle visa barm-
härtighet mot förbundets barn och samla dem till sig igen,
ett mönster som Herren har följt in i våra dagar.
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Jeremias bok

Ett av skälen till att Jesajas ord är så ”stora” är att de förkla-
rar så mycket om Guds stora plan och den centrala roll som
Jesus Kristus spelar som vår Frälsare i den planen. I Jesaja
läser vi såväl om händelser som inträffade i föruttillvaron
som om händelser som kommer att inträffa under tusenårs-
riket. Jesaja 65–66 talar om tusenårsriket. Men i verserna
1–16 i Jesaja 65 avslutar Herren sitt budskap till israeliterna
på Jesajas tid. Han sade att han alltid hade funnits till hands
för dem för att hjälpa och återlösa dem (se v 1–2, 12), men att
de valde ogudaktighet i stället (se v 3–4, 11).

Eftersom Herren älskade israeliterna lovade han att inte helt
förgöra dem (se v 8–10). Han lovade också att han skulle
försöka ge samma välsignelser som de hade förkastat åt fram-
tida israelitiska generationer och även till andra (se v 13–15).
Till och med då Herren straffar Israel förnimmer vi den stora
kärlek som han hyser för dem och för alla människor.

Jesaja 65

Tusenårsriket

Förstå skrifterna

Jesaja 65:17–25

Studera skrifterna

Sök kunskap om tusenårsriket

1. Lista det som du lär dig om tusenårsriket i Jesaja 65:17–25.

2. Anta att du skulle få leva under tusenårsriket, vilket av allt
det du skrev skulle du vilja vara med om? Varför?

Jesaja 66 sammanfattar Herrens budskap genom Jesaja: Om ni
är trofasta ska dagen komma då ni får er belöning, även om
ni för tillfället förföljs och prövas. Vänta på Herren så ska ni
och hela världen få vara med om dagen då allting ska ställas till
rätta – då de orättfärdiga straffas och de rättfärdiga belönas.

Jesaja 66

Ett hopp om Sion

Där skall (v 20) – Från och med då



Några av kyrkans missioner har haft jämförelsevis få omvän-
delsedop de senaste 150 åren. Hur skulle du reagera om
du kallades att åka på mission till en plats där bara ett fåtal
människor skulle lyssna på dig och du skulle få uppleva stor
förföljelse och många prövningar utan något större hopp
om framgång? Vad kunde inspirera dig att fullborda en
sådan mission? Jeremia 1 återger vad Herren sade till Jeremia
angående dennes mission. Tänk medan du läser på hur du
skulle ha känt dig om du hade varit i Jeremias ställe. Ta dig
också tid att tänka på vad Herren har kallat dig att göra
och de förberedelser du måste göra för att lyckas med det.

Förstå skrifterna

Jeremia 1

Jeremia 1:5 – ”Innan jag formade dig i moderlivet,
utvalde jag dig”
Profeten Joseph Smith sade: ”Varje man, som har en kallelse att
predika till världens invånare, blev ordinerad till denna kallelse
i det Stora rådet i himmelen, innan världen var till” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 316).

Studera skrifterna 

Nyckelskriftställe – Jeremia 1:4–5

Jeremia blev förutordinerad till att vara profet. Förutordina-
tion är en viktig princip som hjälper oss förstå det förjordiska
livet och dess samband med det här livet. Läs Jeremia 1:4–5;
Alma 13:3; Abraham 3:22–23 och skriv ner vad du vet om
förutordination.

Innan vi kom till jorden

1. Jeremias kallelse var svår, men vad lärde han om sin
kallelse? (Se Jer 1:5.)

2. Vilken inverkan kan det ha haft på Jeremia att han visste
att han var utvald innan han föddes? Om du vill kan du
i marginalen i din bibel skriva in ovanstående uttalande av
profeten Joseph Smith.

3. Hur kan en patriarkalisk välsignelse och profeternas lärdo-
mar hjälpa dig att förstå vad du är förutordinerad till?

Fäst upp dina kläder (v 17) –
Bered dig

Helgade dig (v 5) – Avskilde
dig

Jeremia 1

Jeremias kall

Herrens löften

1. Hur reagerade Jeremia på sin kallelse från Herren? 
(Se Jer 1:6.)

2. Hitta och beskriv vad Herren sade till Jeremia i Jeremia
1:7–11, 17–19 som du tror hjälpte honom övervinna sin
ängslan för att predika evangeliet. Hur skulle detta kunna
hjälpa en nutida missionär med samma ängslan?

I Jeremia 2–3 står vad Herren befallde Jeremia att säga till
folket efter att ha kallats att predika för dem. Åtskilligt av det
Herren befallde Jeremia att säga handlar om Israels barns
synder. Jeremia 2:13 beskriver deras situation: de inte bara
förkastade det levande vattnet (den levande Guden) utan
deras brunnar, som symboliserade deras andliga liv, läckte
och kunde inte hålla vatten. Deras liv var med andra ord så
fyllda av synd att de inte kunde ta emot Herrens välsignelser. 

Jeremia 3 innehåller ett annat exempel på hur Herren använ-
der äktenskapet som en symbol för sitt förhållande till sitt
förbundsfolk. Han sade att Israel och Juda var systrar som
båda var symboliskt gifta med Herren. Israel var otrogen sin
make (Herren) och därför skilde han sig från henne (se v 8).
Varningen i Jeremia 3 är till Israels ”syster” Juda, som inte
tycktes lära sig något av Israels misstag.

Jeremia 3 innehåller också löften om att Herren ska ta tillbaka
Israel och Juda om de omvänder sig och ödmjukar sig för
honom. Denna återkomst är det vi kallar Israels insamling
(se v 14–25). När Israel återvänder – om de ödmjukar sig och
är trogna sina ”äktenskapsförbund” – lovar Herren att
”bota” dem.

En av de svårigheter Jeremia stod inför när han predikade för
folket i Juda var att de redan ansåg sig vara rättfärdiga och
inte behövde omvända sig. De deltog i olika slags avgudadyr-
kan men offrade också offer och utövade andra ”yttre” delar
av sin sanna religion. Eftersom de efterlevde delar av sin

Jeremia 4–6

”Vi har inget behov av 
att omvända oss”

Jeremia 2–3

Juda synder 
och Jeremias budskap
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religion, ansåg de sig vara rättfärdiga och hävdade att Herren
inte skulle tillåta att något skulle hända ett rättfärdigt folk.

Genom Jeremia sade Herren till Juda att han inte var belåten
med dem och att de på grund av sin hycklade rättfärdighet
gick sin undergång till mötes. Du kommer att finna exempel
på vad Jeremia sade om judarnas skenheliga religiösa bruk
vid den tiden i Jeremia 4:2, 14; 5:3; 12; 6:14–15, 20. Resten av
kapitlen 4–6 handlar huvudsakligen om de Guds straffdomar
som kommer att drabba Juda på grund av hennes synder.

Om du vill vara tillsammans med din familj för evigt och
njuta av evigt liv, måste du gifta dig i templet. Men det
faktum att vi har gift oss i templet tillförsäkrar oss inte en
plats i det celestiala riket med vår himmelske Fader och vår
familj. Vi måste hålla alla de bud och förbund som är en
sådan väsentlig del av denna viktiga förordning, och vi måste
trofast hålla ut intill slutet. 

Judarna på Jeremias tid trodde att de var rättfärdiga om de
deltog i tempelförordningar och andra religiösa ceremonier,
oberoende av vad de annars gjorde i sitt liv. Sök medan du
läser efter vad Jeremia sade var utmärkande för sann rättfär-
dighet.

Förstå skrifterna

Jeremia 7

Jeremia 7:3–4 – ”Herrens tempel”
Jeremia sade inte till folket att templet var något oviktigt.
Folket ansåg att eftersom de dyrkade Gud i templet var de rätt-
färdiggjorda inför Gud oavsett vad de gjorde. Äldste Bruce R
McConkie sade: ”När vi har blivit döpta, när vi har gift oss
i templet, när vi har ingått alla dessa förbund, då måste vi hålla
dem. Varje löfte vi får är beroende av vår fortsatta trofasthet”
(Conference Report, okt 1950, s 16–17).

Jeremia 7:12–14 – Var ligger Silo?
Silo var platsen för tabernaklet och förbundsarken under
domarnas tid. När prästerna och folket blev orättfärdiga på
prästen Elis tid, lät Herren filisteerna förstöra tabernaklet och
lägga beslag på arken. Senare byggde israeliterna från Nord-
riket ett tempel för avgudadyrkan i Silo, som assyrierna senare
förstörde. Genom profeten Jeremia sade Herren att han skulle
tillåta att templet i Jerusalem förstördes, om folket inte
omvände sig. Se om du kan hitta Silo i kartdelen i din bibel.

Förbön (v 16) – Bön till Gud om någon annans välgång

Jeremia 7

Jeremias predikan i templet

Studera skrifterna 

Värdig att gå in i templet

1. Räkna upp vad Jeremia sade i Jeremia 7:1–22 om vad fol-
ket måste göra för att vara värdiga att gå in i templet.

2. Vilka är kraven för inträde i templet i vår tid?
(Fråga någon av dina ledare om du inte vet det.)

3. Vad sade Herren enligt Jeremia 7:8–15 skulle hända om fol-
ket fortsatte att besöka templet trots att de inte var värdiga?
Äldste J Ballard Washburn sade: ”Vi kan inte ovärdigt
inträda i hans heliga hus utan att dra på oss Guds domar . . .

Om en man, som är oärlig mot sin hustru och sina barn
eller i sitt arbete, besöker templet, hopar han fördömelse
över sin själ och är i stort behov av omvändelse”
(Nordstjärnan, jul 1995, s 10).

Vad Herren verkligen vill

1. Juda folk offrade offer i templet, men de hörsammade inte
Herren i sitt dagliga liv. Äldste J Ballard Washburn
påminde oss att ”vi kommer till templet för att ingå för-
bund, men vi återvänder hem för att hålla de förbund vi
ingått” (Nordstjärnan, jul 1995, s 11).

2. Vad ville Herren att judarna skulle göra förutom att dyrka
Gud i templet?

3. Tillämpa denna princip på sakramentsmötet. Vad tror du
Herren verkligen vill att vi ska göra förutom att närvara vid
sakramentsmötet? (Se L&F 33:12–14.)

Jeremia 8 handlar om ytterligare straffdomar som skulle
drabba Juda, i synnerhet deras orättfärdiga ledare. Av kapitel
8 liksom av andra kapitel lär vi oss att ett av de största
problemen bland Juda och hennes ledare var att de ansåg sig
vara utan synd och att de skulle bevaras från sina fiender.

Några har kallat Jeremia för den ”gråtande” profeten på
grund av det sorgsna budskap han framförde och på grund

Jeremia 9–10

Jeremia gråter över och ber 
för Juda

Jeremia 8

Fler straffdomar över Juda
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av att han såg sina profetior angående Juda folks undergång
gå i uppfyllelse. I likhet med alla andra gudsmän älskade
Jeremia folket och försökte förhindra dess undergång, men
han kunde inte låta bli att tala om för dem vad som skulle
hända om de inte omvände sig. Jeremia 9 är ett exempel på
Jeremias ”gråt” över att Juda snart skulle gå under därför att
de förtröstade på och dyrkade avgudar. Jeremia 10 slutar med
en sorgsen bön.

Studera skrifterna 

Vad behagar Herren?

1. Vad ”berömmer” sig många människor av enligt Jeremia
9:23–24?

2. Vad sade Herren att vi ska berömma oss av? Vad finner
Herren sin glädje i? Vad ska vi göra för att finna samma
glädje?

Även om det kan tyckas som om Jeremia upprepade sitt bud-
skap om Guds straffdomar över Juda, innehåller varje kapitel
eller predikan en något annorlunda syn på eller lära rörande
dessa straffdomar.

Jeremia 11 handlar om betydelsen av att ingå förbund med
Herren. Herren påminde Juda folk om att han hade ingått
särskilda förbund med dem som folk ända sedan Mose ledde
dem ut ur Egypten. Eftersom de ständigt bröt dessa förbund,
skulle de straffas. Jeremia 11 slutar med att omnämna folket
i Jeremias hemstad som ville döda honom på grund av hans
budskap. Herren sade att särskilt dessa människor skulle
drabbas av straffdomar.

Jeremia 12 berättar om hur Herren förklarade för Jeremia var-
för det ibland tycks som om det går bra för de orättfärdiga.
Herren försäkrade honom att rättvisan till slut kommer att
drabba dem. Han sade dessutom att de rättfärdiga också till
slut kommer att belönas för sina goda gärningar.

Berättelsen om floden på Noas tid lär oss att människor kan
vara så orättfärdiga att deras synder ”binder” dem (2 Nephi
26:22), vilket kan göra dem oförmögna att ändra sig. Herren
förintade folket på grund av denna oförmåga att ändra sig.
Mormons bok talar om folk som vägrade att omvända sig tills
det var ”evinnerligen för sent” (Hel 13:38). Jeremia 13 inne-
håller det grundläggande budskapet att folket på grund av sin
”vana att göra ont” inte kunde ändra sitt ogudaktiga sätt, lik-
som en leopard inte kan förvandla sina fläckar (se Jer 13:23).

Jeremia 11–15

Guds straffdomar

Jeremia 14 beskriver Jeremias kärlek till sitt folk när han
vädjar till Herren för deras skull. Verserna 1–6 berättar vad
Jeremia lärde sig av Herren angående anledningen till torkan
i landet. Verserna 7–9 återger Jeremias vädjan till Herren om
att hjälpa dem, verserna 10–12 innehåller Herrens svar.
Jeremia talar i vers 13, och Herren talar på nytt i verserna
14–18. De fyra sista verserna i kapitel 14 återger Jeremias
ord, som låter som en bön. 

Jeremia 15:1–14 innehåller Herrens kungörelse om den
förödelse som skulle drabba Juda. Jeremia var orolig för att
han också var bland dem som skulle drabbas av de straff-
domar som Herren beskrev. I verserna 15–18 talade han om
för Herren hur trofast han hade varit. I verserna 19–21
sade Herren till Jeremia att dennes sätt att leva var godtag-
bart men att han inte skulle försöka försvara sitt folk.

Flera hundra år före Jere-
mias tid vädjade Herren
genom sina profeter till Isra-
els barn att de skulle lita på
och lyda honom. Han lovade
att han skulle välsigna dem
med frid och framgång.
De valde emellertid en till
synes lättare, världsligare

väg, nämligen avgudadyrkan och andra falska religioner.
Herren fortsatte att bevisa sin makt för israeliterna, till exem-
pel när Elia mötte Baals präster på berget Karmel (se 1 Kung
18). Men folket ville ändå inte helt följa Herren. Hans vägar
verkade alltför svåra. Vad de inte insåg var att hans väg är
enda vägen till frid och frälsning. Tyvärr kommer en tid när
det enda sättet för Herren att visa folket att han är den ende
sanne och levande och allsmäktige Guden, är att låta dem för-
drivas dit där de måste förlita sig på att deras falska gudar
ska befria dem, något som är alldeles omöjligt eftersom dessa
gudar varken har liv eller makt. Herren lovade att använda
sig av denna metod i Jeremia 16.

Budskapet i Jeremia 16 är emellertid inte enbart negativt.
Herren lovade att ta tillbaka Israel i de sista dagarna och låta
dem få veta att han är deras Gud. Israels insamling är något
vi kan medverka till i dag.

Förstå skrifterna

Jeremia 16

Rista sig eller raka sitt huvud (v 6) – Tecken på sorg

Jeremia 16

Hopp i de sista dagarna
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Studera skrifterna 

Vad och varför?

En främling kommer till det land som judarna övergav när
de fördes bort som fångar till Babylon. När han frågar
vad som hänt och varför, vad svarar du då? Sök i Jeremia
16:10–13 efter svaren.

Nyckelskriftställe – Jeremia 16:16

1. Läs Jeremia 16:14–16 och berätta vad Herren lovade göra
för Israel i de sista dagarna.

2. Hur verkningsfullt skulle man finna Herrens handlande
vara enligt dessa verser?

3. Vilka tror du ”fiskarna” och ”jägarna” är i vers 16?

4. Varför tror du Herren använde sig av uttryck som
”fiskare” och ”jägare” för att beskriva vad han skulle göra?

Jeremia 17 säger att Herren och Jeremia talade om vad som
gjorde att Juda inte längre fann nåd inför Guds ögon. Folket
verkade ständigt inriktat på synd (se v 1–4), ville inte
förtrösta på Herren (v 5–8) och helgade inte sabbatsdagen
(v 19–27). Jeremia bad för folket (v 12–18).

Förstå skrifterna

Jeremia 17:5–8, 19–27

Studera skrifterna 

Gör en teckning

Gör en eller flera teckningar som skildrar vad Jeremia 17:5–8
säger om dem som förtröstar på Herren och om dem som
inte gör det.

Bilda en mening

Använd följande ord till att skriva en mening som samman-
fattar vad Herren lärde i Jeremia 17:19–27 om att hålla
sabbatsdagen helig: börda, arbete, hålla helig.

Söker sin styrka i det som är kött (v 5) – Förtröstar på en
dödlig människas styrka

Jeremia 17

Juda synder

Jeremia använde sig ofta av föremål för att undervisa om sitt
budskap. Han använde sig av ett sådant i båda dessa kapitel.
I kapitel 18 blev Jeremia befalld att gå till krukmakarens hus.
När en krukmakare tillverkar något som inte ser ut som han
vill att det ska göra, lägger han tillbaka leran på drejskivan
och försöker igen. Herren sade att alla människor är som den
lera en krukmakare arbetar med och att han bearbetade Juda
folk på nytt.

Jeremia 19 berättar om en färdig lerkruka. När Jeremia klar-
lade Juda synder och vad som skulle hända på grund av dessa
synder, slog han sönder den krukan. Han undervisade folket
om att Herren skulle ”slå sönder” dem och att på samma
sätt som det var omöjligt att göra det sönderslagna lerkärlet
helt igen och få det att se ut som det gjorde från början, skulle
detta uppväxande släkte av Juda folk inte återföras till
sina länder och inte heller skulle deras förhållande till Herren
återupprättas.

Jeremias bok består huvudsakligen av hans profetior. Men Jere-
mia 20 ger oss en liten inblick i hans liv. Vi läser att på grund
av sin övertygelse sattes Jeremia i stocken, en träkonstruktion
med hål för att låsa fast huvudet, armarna, benen och fötterna
på den som hade anklagats eller dömts för ett brott.

Jeremia profeterade mot mannen
som satte honom i stocken, men
han sade också sådant som lät som
om han vore modfälld över sin situ-
ation. Han gjorde det Herren ville
att han skulle göra och sade det
Herren ville att han skulle säga,
men han fick lida för sin lydnad.

Ibland ställs de som lyder Herren av allt hjärta inför denna
prövning. Vi blir varse Jeremias storslagna karaktär när vi
läser att han inte slutade predika, eftersom Herrens ord var
”som en brinnande eld, instängd i mitt innersta” (Jer 20:9).
Jeremia bestämde sig för att fortsätta att lita på Herren och
predika för världen oavsett följderna. Hans mod är ett före-
döme för oss alla.

Jeremia 20

Jeremias sorger

Jeremia 18–19

Lerkärl och Juda
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Studera skrifterna 

Vad skulle du säga?

Jeremia kände sig modfälld på grund av sina prövningar.
Han led för att han gjorde det som han visste var rätt.
Skriv vad du skulle sagt till honom för att trösta och upp-
muntra honom.

Jeremia 21–22 innehåller profetior som Jeremia uttalade över
två kungar i Juda rike. De står inte i historisk ordningsföljd.
Kapitel 21 är ett budskap till Sidkia, den siste kungen i Juda
innan babylonierna förstörde Jerusalem och templet och förde
bort folket i fångenskap. Kapitel 22 riktar sig till Sallum och
Jojakim, kung Josias söner. Kung Josia var kung när Jeremia
började sin verksamhet. Såvitt vi vet blev Sallum aldrig
kung, men hade kunnat bli det, om inte babylonierna hade
tagit honom till fånga. 

Budskapet till Sidkia i kapitel 21 var att förstörelsen genom
babylonierna var oundviklig. I den profetian fanns inga
”om”. Det enda val Jeremia gav judarna var att stanna
i Jerusalem och falla för babyloniernas hand eller lämna
staden och tillfångatas.

Jeremia 22 upptecknades några år tidigare och innehåller
budskapet att några av judarna fortfarande kunde räddas om
de omvände sig. Kanske lär oss kapitlens ordningsföljd
att Herrens straffdomar inte kom förrän efter många år och
många möjligheter till omvändelse. Tidigare förlängde
Herren möjligheten till räddning, men när folket vägrade
att omvända sig drabbades de av straffdomarna.

När vi tänker på profeter, tänker vi vanligtvis på kyrkans
president eller stora män i skrifterna som undervisade om
Herrens ord. Alla profeter är lärare. Men det finns också
falska profeter och lärare som inte undervisar om sanningen.
Jeremia 23 säger att Herren talade om falska profeter bland
folket. Han uppenbarade deras falska lärdomar och sade hur
dessa falska profeter fick folket att synda och tro på falska

Jeremia 23

Falska profeter

Jeremia 21–22

Profetior till två kungar

föreställningar. Av detta kapitel lär vi oss också om några
skillnader mellan sanna och falska profeter.

President Ezra Taft Benson sade: ”Profeten säger det som
vi behöver veta, vilket inte alltid är det som vi vill veta”
(”Fourteen Fundamentals in Following the Prophet”, 
i Brigham Young University 1980–81 Devotional and
Fireside Speeches [1981], s 28). Sök efter hur detta
uttalande kan tillämpas på det Jeremia undervisade om
i detta kapitel.

Jeremia 23:5–8 är av stor betydelse eftersom Jeremia profete-
rade om Frälsaren.

Förstå skrifterna

Jeremia 23

Studera skrifterna 

Hur kan vi avgöra om någon är en
falsk profet?

1. Läs Jeremia 23:1–2, 9–11, 13–14, 16–27, 29–32 och lista vad
Herren sade att falska profeter sade och gjorde.

2. Välj något på listan och förklara varför den handlingen
eller läran gör någon till en falsk profet.

3. Varför tror du människor följer falska profeter?

4. Varför är det viktigt att lära känna och följa en sann profet?
(Se 5 Mos 18:20–22; L&F 42:11–12; 46:7.)

Botemedlet mot falska profeter

Vad sade Herren i Jeremia 23:3–8 att han skulle göra för dem
som drivits bort från sina herdar i Jerusalem? (Observera
att denna profetia till största delen kommer att uppfyllas i de
sista dagarna.)

Jeremia 24 berättar om hur Herren genom Jeremia, med hjälp
av liknelsen om en korg med goda fikon och en korg med
usla fikon, undervisade om att en del judar för sitt eget bästa
skulle föras bort i fångenskap till Babylon och sedan kunna
återvända till sitt hemland någon gång i framtiden. Andra
skulle han få att skämmas och förgöras på grund av deras
orättfärdighet.

Jeremia 24

God och dålig frukt

Herrens tunga (v 36, 38) –
Herrens ord eller budskap

Malört (v 15) – bitter krydd-
växt
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