
Avsnitt 22:
Vem är förberedd?

Matt 25:1-13
Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor 
och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var 
oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina 
lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog 
olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen 
dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes 
ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! Då 
vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De 
oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja, våra lampor 
slocknar! De kloka svarade: Den skulle inte räcka både till oss 
och till er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de 
hade gått i väg för att köpa kom brudgummen, och de som 
var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren 
stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: 
Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Jag säger er 
sanningen: Jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet 
inte vilken dag eller timme han kommer.

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 24:31
Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska 
samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens 
ena ände till den andra.

Joh 12:12-13
Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När 
de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de 

01:36 - 03:12 

04:35 - 04:43 

05:03 - 05:17 

08:22 - 09:10 

1/3



palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: 
”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, 
han som är Israels kung!”

Apg 28:15-16
Bröderna där hade fått besked om oss, och de kom ut ända till 
Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus 
fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. När vi kom 
fram till Rom fick Paulus tillstånd att bo för sig själv 
tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom.

1 Tess 4:16-17
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de 
som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som 
lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med 
dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara 
hos Herren.

Sak 8:3
Så säger Herren: Jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i 
Jerusalem, och Jerusalem ska kallas ”sanningens stad” och 
Herren Sebaots berg ”det heliga berget”.
Sak 14:4
På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt 
emot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt itu, 
från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget ska 
vika mot norr och andra hälften mot söder.

Matt 7:26
Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, 
han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden.

Ps 119:105
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Matt 7:21
Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i 
himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Matt 7:23
Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. 
Gå bort från mig, ni förbrytare.

Joh 10:27
Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de 
följer mig.
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Ords 13:9
De rättfärdigas ljus lyser klart, men de gudlösas lampa 
slocknar.

Matt 5:15
Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, 
utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset.

Ords 14:34
Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära.

Matt 13:31
Han lade fram en annan liknelse för dem: Himmelriket är som 
ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker.

Mark 4:30-31
Han sade också: Vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken 
liknelse ska vi vända? Det är som ett senapskorn. När man sår 
det är det minst av alla frön på jorden.

Matt 26:41
Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, 
men köttet är svagt.
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