
Avsnitt 16:
Vad är församlingens roll i Exodus?

Jer 16:14-16
Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska 
säga: ’Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur 
Egyptens land’, utan: ’Så sant Herren lever, han som förde 
Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit han 
hade fördrivit dem.’ För jag ska föra dem tillbaka till deras 
land som jag gav deras fäder. Se, jag ska sända bud efter 
många fiskare, säger Herren, och de ska fiska upp dem. 
Sedan ska jag sända bud efter många jägare, och de ska 
fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla 
bergsskrevor

Matt 25:31-32
När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar 
med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och 
alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från 
varandra som herden skiljer fåren från getterna.

Matt 25:40
Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni 
har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort 
för mig.

Rom 11:25-26
Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni 
inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har 
kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att 
hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela 
Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall 
Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.

Ef 3:16-17
Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och 
styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus 
genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och 
grundade i kärleken.
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Rom 11:11
Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? 
Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till 
hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund.

Hes 39:27
När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från 
deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem 
inför många hednafolks ögon.

Matt 6:10
Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i 
himlen.

Rom 11:15
Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall 
då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?

Hes 47:10
Fiskare skall stå utmed den från En-Gedi ända till En-Eglajim, 
och hela den sträckan skall vara som ett enda fiskeläge. Det 
skall där finnas fiskar av olika slag och i stor mängd alldeles 
som i Stora havet.

1 Mos 12:3
Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den 
som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli 
välsignade.

Mal 4:6
Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens 
hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet 
med tillspillogivning.

Hes 39:28
Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem 
bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem 
till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där.
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