
Avsnitt 9:
Människorna och folken under 1000-års riket

Sak 8:3-8
Så säger Herren: Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt 
i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas "sanningens stad" och 
Herren Sebaots berg "det heliga berget". Så säger Herren 
Sebaot: Än en gång skall gamla män och kvinnor finnas på 
Jerusalems gator, var och en med sin stav i handen för sin 
höga ålders skull. Och stadens gator skall vara fulla av 
pojkar och flickor som leker där. Så säger Herren Sebaot: 
Även om det kan te sig alltför underbart för kvarlevan av 
detta folk i de dagarna, skall det därför te sig alltför 
underbart också för mig? säger Herren Sebaot. Så säger 
Herren Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk från landet i öst 
och från landet i väst. Jag skall låta dem komma och bo i 
Jerusalem, de skall vara mitt folk och jag skall vara deras 
Gud i sanning och rättfärdighet.

Sak 8:20-22
Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall folk komma hit, 
ja, många städers invånare. Och de som bor i den ena 
staden skall gå till den andra och säga: "Låt oss gå och 
bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot, jag själv skall 
också gå." Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall 
komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de skall 
åkalla Herren. 

Sak 8:23
Så säger Herren Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla 
språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man 
och säga: "Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med 
er.

Jes 65:19-22
Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där 
skall inte mer höras gråt eller klagan. Där skall inte mer 
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finnas spädbarn som lever endast några dagar, inte heller 
gamla män som ej uppnår sina dagars mått. Den som dör 
vid hundra års ålder är en ung man, och först vid hundra års 
ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen. De skall 
bygga hus och få bo i dem, plantera vingårdar och få äta 
deras frukt. När de bygger hus, skall andra inte bo i dem, 
när de planterar något, skall andra inte äta av det. Som ett 
träds ålder skall mitt folks ålder bli, mina utvalda skall länge 
få njuta av sina händers verk.

Sak 14:3-4
Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som 
han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall 
han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, 
österut.

Sak 14:9
Herren skall vara konung över hela jorden.

Sak 14:16
Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk 
som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att 
tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira 
lövhyddohögtiden.

Upp 2:26-27
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till 
slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall 
styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom 
jag har fått den makten av min Fader.

1 Kor 6:2
Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen 
skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta 
mål?

Upp 20:4-6
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att 
döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits 
därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord 
och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit 
emot dess märke på pannan eller handen. De levde och 
regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde 
inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första 
uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den 
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första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte 
någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och 
regera med honom i tusen år.”

Matt 22:30
Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, 
utan man är som änglarna i himlen.

Hes 44:22
En änka eller en frånskild kvinna får han inte ta till hustru 
utan endast en jungfru av Israels släkt. Men han får ta en 
änka, om hon är änka efter en präst.

1 Kor 15:41-42
Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna 
en annan, och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är 
det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått 
förgängligt uppstår oförgängligt.
1 Kor 15:49
Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi 
också bära den himmelska människans bild.
1 Kor 15:51-53
Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men 
vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den 
sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska 
uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga 
måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i 
odödlighet.

Joh 10:9
Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och 
han ska gå in och gå ut och finna bete.

Ef 2:6
Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i 
den himmelska världen, i Kristus Jesus.

1 Kor 15:50
Men det säger jag, bröder: kött och blod kan inte ärva 
Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva det 
oförgängliga.

Rom 8:11 
Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de 
döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de 
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döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin 
Ande som bor i er.

Fil 3:21
Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik 
hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under 
sig.

Upp 7:5-8
Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, 
etthundrafyrtiofyra tusen från Israels alla stammar: av Juda 
stam tolv tusen som fått sigillet, av Rubens stam tolv tusen, av 
Gads stam tolv tusen, av Ashers stam tolv tusen, av Naftalis 
stam tolv tusen, av Manasses stam tolv tusen, av Simeons 
stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv 
tusen, av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen 
och av Benjamins stam tolv tusen som fått sigillet.

Matt 19:28
Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Vid 
pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin 
härlighets tron, då ska också ni som har följt mig sitta på tolv 
troner och döma Israels tolv stammar.”
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