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Esekiel 

Kapittel 22 

1 Igjen kom YHVHs3068 Ord til meg, og det lød slik: 2 «Nå, menneskesønn, vil du dømme, vil 

du dømme den blodige byen? Ja, gjør henne kjent med alle sine styggedommer! 3 Så skal du 

si: Så sier Adånay136 Yehvih3069: Byen utgyter blod i sin egen midte, så hennes tid skal 

komme. Ja, hun lager avguder hos seg så hun gjør seg uren. 4 Du er blitt skyldig ved det 

blodet du har utøst, og du har gjort deg uren ved de avgudene du har lagd. Du har fått dine 

dager til å nærme seg, og du har kommet til slutten av dine år. Derfor gjør Jeg deg til hån 

for folkeslagene og til spott for alle land. 5 Både nær og fjern skal de spotte deg for et urent 

navn og for din store forvirring. 

6 Se, Israels ledere, hver mann har brukt sin arm til å utøse blod i deg. 7 I deg har de vanæret 

far og mor. I din midte har de fart hardt fram mot den fremmede. I deg har de undertrykt 

den farløse og enken. 8 Du har foraktet Mine helligdommer og vanhelliget Mine sabbater. 9 I 

deg er det menn som baktaler for å oppnå at blod blir utgytt. I deg er det de eter på 

fjellene. De driver utukt i din midte. 10 I deg blottes en fars nakenhet. I deg skjender de 

henne som er i sin vanlige urenhet. 11 Én gjør en styggedom med sin nestes kone. En annen 

driver utukt og gjør sin svigerdatter uren. Enda en annen i deg skjender sin søster, sin fars 

datter. 12 I deg tar de imot bestikkelser for å utøse blod. Du tar rente og krever mer tilbake. 

Du har fått urett vinning av din neste ved utpressing. Og du har glemt Meg, sier Adånay 

Yehvih. 

13 Se, derfor slår Jeg neven mot den vinningen du urettmessig har fått, og mot den 

blodsutgytelsen som har funnet sted i din midte. 14 Kan ditt hjerte holde ut, kan du ha 

styrke i hendene i de dager da Jeg skal ta Meg av deg? Jeg, YHVH, har talt, og Jeg skal gjøre 

det. 15 Jeg skal spre deg blant folkeslagene, strø deg ut blant landene og gjøre slutt på 

urenheten. 16 Du skal gjøre deg selv vanhellig for øynene på folkeslagene. Da skal du kjenne 

at Jeg er YHVH.» 

17 Igjen kom YHVHs Ord til meg, og det lød slik: 18 «Menneskesønn, Israels hus er blitt som 

slagg for Meg. De er alle sammen som bronse, tinn, jern og bly midt i en smelteovn. De er 

blitt slagg av sølv. 19 Derfor sier Adånay Yehvih: Fordi dere alle sammen er blitt slagg, se, 

derfor skal Jeg samle dere midt i Jerusalem. 
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7 Er ikke dere for Meg som kusjittenes (koshyim3569) barn, dere Israels barn? sier YHVH. 

Førte Jeg ikke Israel opp fra landet Egypt (Mitzrayim4714), filisterne (pelishtiym6430) fra 

Kaftår3731 og syrerne (aramiym758) fra Kir7024? 8 Se, Adånay Yehvihs øyne hviler over dette 

syndige kongeriket, og Jeg skal utslette det fra jordens overflate. Likevel skal Jeg ikke 

fullstendig utslette Yaakovs3290 hus, sier YHVH. 

9 For se, Jeg gir befaling om at Israels hus skal ristes blant folkeslagene, slik som kornet blir 

siktet i en såld. Men ikke det minste korn skal falle til jorden. 10 Alle syndere blant Mitt folk 

skal dø ved sverdet, de som sier: «Den onde ulykken skal ikke nå oss eller møte oss.» 

11 På den dagen skal Jeg reise opp igjen Davids1732 falne hytte, Jeg skal mure igjen revnene i 

den. Jeg skal reise opp ruinene av den og bygge den opp igjen slik som den var fra eldgamle 

dager. 12 Så skal de ta Edåms123 rest i eie og alle de hedningefolkene som kalles ved Mitt 

navn, sier YHVH, Han som gjør dette. 13 Se, dager kommer, sier YHVH, da den som pløyer, 

skal ta igjen høstarbeideren, og den som tråkker vindruer, skal nå igjen den som sår ut 

sæden. Fjellene skal dryppe av søt vin, og alle haugene skal flyte av den. 14 Jeg fører tilbake 

de bortførte fangene av Mitt folk Israel. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og 

bosette seg der. De skal plante vingårder og drikke vinen fra dem. De skal anlegge hager og 

spise frukten fra dem. 15 Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp fra 

sitt land, det Jeg har gitt dem, sier YHVH din Elåhim430. 

Til toppen 
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Kapittel 20 

2 Da kom YHVHs Ord til meg, og det lød slik: 3 «Menneskesønn, tal til Israels eldste og si til 

dem: Så sier Adånay Yehvih: Har dere kommet for å spørre Meg? Så sant Jeg lever, sier 

Adånay Yehvih, skal Jeg ikke la Meg spørre av dere. 

4 Vil du dømme dem, vil du dømme dem, menneskesønn? Gjør da deres fedres 

styggedommer kjent for dem. 5 Si til dem: Så sier Adånay Yehvih: På den dagen da Jeg 

utvalgte Israel og løftet Min hånd til en ed for etterkommerne av Yaakovs hus og Jeg gjorde 

Meg kjent for dem i landet Egypt, da løftet Jeg Min hånd til en ed for dem og sa: «Jeg er 

YHVH deres Elåhim.» 6 På den dagen løftet Jeg Min hånd til en ed for dem, for å føre dem ut 

av landet Egypt og inn i et land som Jeg hadde sett ut for dem, et land som flyter med melk 

og honning, det herligste blant alle land. 7 Jeg sa til dem: «Hver av dere skal kaste bort de 

avskyelige gudebildene han har for sine øyne. Gjør dere ikke urene ved Egypts avguder! Jeg 

er YHVH deres Elåhim.» 

8 Men de gjorde opprør mot Meg og ville ikke høre på Meg. De kastet ikke bort de 

avskyelige gudebildene de hadde for sine øyne, og de forlot ikke Egypts avguder. Da sa Jeg: 

«Jeg skal utøse Min harme over dem og fullføre Min vrede mot dem midt i landet Egypt.»    
9 Jeg gjorde dette for Mitt navns skyld, så det ikke skulle bli vanhelliget for øynene på de 

folkeslagene de bodde iblant. Rett foran øynene på dem hadde Jeg gjort Meg kjent for dem, 
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for å føre dem ut av landet Egypt. 10 Derfor førte Jeg dem ut av landet Egypt, og Jeg førte 

dem ut i ørkenen. 11 Jeg ga dem Mine lover og gjorde Mine dommer kjent for dem. For det 

mennesket som gjør etter dem, skal leve ved dem. 12 Jeg ga dem også Mine sabbater. De 

skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er YHVH som helliger 

dem. 

13 Men likevel gjorde Israels hus opprør mot Meg i ørkenen. De vandret ikke etter Mine 

lover, og de forkastet Mine dommer, selv om det mennesket som gjør etter dem, skal leve 

ved dem. Mine sabbater vanhelliget de kraftig. Da sa Jeg at Jeg ville utøse Min harme over 

dem i ørkenen, så Jeg kunne gjøre ende på dem. 14 Men Jeg gjorde dette for Mitt navns 

skyld, for at det ikke skulle bli vanhelliget for øynene på de folkeslagene som hadde sett 

med sine øyne at Jeg hadde ført dem ut. 15 Så løftet Jeg også Min hånd til en ed for dem i 

ørkenen, om at Jeg ikke skulle føre dem inn i det landet Jeg hadde gitt dem, det som flyter 

med melk og honning, det herligste blant alle land. 16 For de forkastet Mine dommer og 

vandret ikke etter Mine lover, men de vanhelliget Mine sabbater. For deres hjerte fulgte 

deres avguder. 17 Likevel hadde Mitt øye medynk med dem så Jeg ikke ødela dem. Jeg 

gjorde ikke ende på dem i ørkenen. 

18 Men Jeg sa til deres barn i ørkenen: «Dere skal ikke vandre etter deres fedres lover, hold 

ikke deres dommer og gjør dere ikke urene ved deres avguder! 19 Jeg er YHVH deres Elåhim: 

Dere skal vandre etter Mine lover, holde Mine dommer og gjøre etter dem. 20 Hold Mine 

sabbater hellig, så skal de være et tegn mellom Meg og dere, så dere skal kjenne at Jeg er 

YHVH deres Elåhim.» 

Til toppen 

 

 

 

 

 

 


