
Avsnitt 21:
Den trofaste tjänaren

Matt 24:44-51
Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar 
det kommer Människosonen. Om det finns en trogen och 
förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra 
tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, salig är den tjänaren, om 
hans herre finner honom göra så, när han kommer. Amen 
säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 
Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre 
dröjer, och han börjar slå de andra tjänarna och äter och 
dricker med dem som är druckna, då skall hans herre komma 
en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte 
känner till och hugga honom i stycken och låta honom få sin 
plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Matt 24:29-30
Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen 
inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens 
krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på 
himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser 
Människosonen komma på himlens moln med stor makt och 
härlighet.

Matt 24:33
När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och 
står vid dörren.

Ords 9:10
Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är 
förstånd.

2 Petr 3:3-4
Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer 
hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er 
och säger: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan 
fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan 
skapelsens början."
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2 Petr 3:8-12
Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är 
en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer 
inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han 
har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå 
förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens 
dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med 
våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och 
jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går 
mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte 
leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess 
ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och 
himlakroppar att smälta av hetta!

Joh 21:18-23
Jag säger dig sanningen: När du var yngre, spände du själv 
bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska 
du sträcka ut dina händer, och en annan ska spänna bältet 
om dig och leda dig dit du inte vill." Detta sade han för att 
ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade 
han till honom: "Följ mig!" Petrus vände sig om och såg att 
lärjungen som Jesus älskade följde efter, han som vid måltiden 
hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: "Herre, vem är det 
som ska förråda dig?" När Petrus såg honom frågade han 
Jesus: "Herre, hur blir det med honom?" Jesus svarade: "Om 
jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? 
Följ du mig!" Så spreds ryktet bland bröderna att den 
lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom 
att han inte skulle dö, utan: "Om jag vill att han ska vara kvar 
tills jag kommer, vad rör det dig?"

1 Kor 4:2
Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.

Gal 4:3
På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var 
vi slavar under världens stadgar.
Gal 4:9
Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av 
Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga 
människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under?
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