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Skjámynd:
Róm. 9.22-26 En ef nú Elóhím, sem vildi sýna reiði sína og auglýsa mátt sinn, hefur
með miklu langlyndi umborið ker reiðinnar, sem búin eru til glötunar, og ef hann
hefur gjört það til þess að auglýsa ríkdóm dýrðar sinnar á kerum miskunnarinnar,
sem hann hafði fyrirfram búið til dýrðar? Slík ker erum vér, sem hann hefur kallað,
ekki aðeins úr flokki Gyðinga, heldur og úr flokki heiðingja (goyim). Eins og hann líka
segir hjá Hósea...
... Lýð, sem ekki var minn, mun ég kalla minn, og þá elskaða, sem ekki var elskuð...
(Tilvísun í Hósea 2.23)
Hósea 1.10 ...Og í stað þess, að sagt var við þá: "Þér eruð ekki minn lýður!" skal við
þá sagt verða: "Synir hins lifanda Elóhíms!" Júdamenn (synir Júda) og Ísraelsmenn
(synir Ísraels) skulu safnast saman...
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Róm. 9.27 En Jesaja hrópar yfir Ísrael: "Þótt tala Ísraels sona væri eins og sandur
sjávarins, þá skulu leifar einar frelsaðar verða...
Jeremía 31.31 Sjá, þeir dagar munu koma - segir YHWH - að ég mun gjöra nýjan
(endurnýjaðan) sáttmála við Ísraels hús og Júda hús...
Amos 9.11 Á þeim degi mun ég endurreisa hina föllnu tjaldbúð Davíðs. Ég mun
hlaða upp í veggskörðin og reisa hana úr rústum og gjöra hana upp aftur, eins og
hún var fyrr meir... (vitnað í þetta í Post. 15.16)

Skjámynd:
Matt. 15.22 Þá kom kona nokkur kanversk úr þeim héruðum og kallaði: "Miskunna
þú mér, herra, sonur Davíðs! Dóttir mín er mjög kvalin af illum anda."
Gríska/arameíska: (Matt. 15.23-34)
En hann svaraði henni engu orði. Lærisveinar hans komu þá og báðu hann: "Láttu
hana fara, hún eltir oss með hrópum." Hann mælti:
Gríska:
"Ég var ekki sendur nema til týndra sauða af húsi Ísraels."
Arameíska:
"Ég var ekki sendur nema til hórsauða af húsi Ísraels."
Hebreskur texti í Hósea 9.1 talar til Ísraelshúss:
Þú hefir (hórast) tekið fram hjá Elóhím þínum...
(Hebreska: key zanita mayal eloheycha).

Skjámynd:
Esekíel 37.21-22 ...Svo segir Adonaí YHWH: Sjá, ég sæki Ísraelsmenn (syni
Ísraels) til þjóðanna, þangað sem þeir fóru, og saman safna þeim úr öllum áttum og
leiði þá aftur inn í land þeirra. Og ég vil gjöra þá að einni þjóð í landinu, á Ísraels
fjöllum, og einn konungur skal vera konungur yfir þeim öllum, og þeir skulu eigi
framar vera tvær þjóðir og eigi framar vera skiptir í tvö konungsríki.
1. Mós. 28.12-15 Og niðjar þínir skulu verða sem duft jarðar, og þú skalt útbreiðast
til vesturs og austurs, norðurs og suðurs, og af þér munu allar ættkvíslir jarðarinnar
blessun hljóta og af þínu afkvæmi. Og sjá, ég er með þér og varðveiti þig, hvert sem
þú fer, og ég mun aftur flytja þig til þessa lands...
Esekíel 37.15-20 Svo segir Adonaí YHWH: Sjá, ég tek staf Jósefs, sem er í hendi
Efraíms og þeirra ættkvísla Ísraels, sem eru í bandalagi við hann, og gjöri þá að staf
Júda, svo að þeir verði einn stafur í hendi minni (ensk þýð.)
Sálmur 107.2-3 Svo skulu hinir endurleystu YHWH segja, þeir er hann hefir leyst úr
nauðum og safnað saman úr löndunum, frá austri og vestri, frá norðri og suðri.
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Lúk. 13.29 Þá munu menn koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri og sitja til
borðs í Guðs ríki.

Skjámynd:
5. Mós. 1.9-10 Þá sagði ég við yður: "Ég rís ekki einn undir yður. YHWH, Elóhím
yðar, hefir margfaldað yður, og sjá, þér eruð í dag að fjölda til sem stjörnur himins.
YHWH, Elóhím feðra yðar, gjöri yður þúsund sinnum fleiri en þér eruð og blessi yður,
eins og hann hefir heitið yður.

Skjámynd 13:
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Karla undir 20

Skjámynd:
425.180 x 1.000 = 425.180.000 eða nærri hálfan milljarð af húsi Ísraels.
122.100 x 1.000 = 122.100.000 eða um 1/8 milljarð af húsi Júda.
1. Mós. 28. 14-15 Og niðjar þínir skulu verða sem duft jarðar, og þú skalt útbreiðast
til vesturs og austurs, norðurs og suðurs, og af þér munu allar ættkvíslir jarðarinnar
blessun hljóta og af þínu afkvæmi. Og sjá, ég er með þér og varðveiti þig, hvert sem
þú fer, og ég mun aftur flytja þig til þessa lands...

Skjámynd:

Galatabréfið 6.16-18 Og yfir öllum þeim, sem þessari leið fylgja, sé
friður og miskunn, og yfir Ísrael Elóhíms. Enginn mæðir mig héðan í
frá, því að ég ber merki Meistara okkar Yeshua Messíasar í líkama
mínum. Náðin Meistara vors Yeshua Messíasar sé með yðar anda,
bræður. Amen.

Lúkasarguðspjall 8.21 "Móðir mín og bræður eru þeir, sem heyra Guðs orð og
breyta eftir því."

Skjámynd:
Samantekt kaflans:
Ábyrgð okkar í Torah er að leiðrétta hvert annað í anda mildi, samkvæmt Torah
lögmálinu í 3. Mós. 19.17-18.
Hinir Torah trúföstu í Yeshua eru kallaðir „Ísrael Elóhíms“ og „bræður.“
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