
Avsnitt 24:
Får- och getnationer

Matt 25:31-46
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. Och han ska 
ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då 
ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, 
ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för 
er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav 
mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var 
främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde 
mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni 
kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när 
såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig 
att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, 
eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i 
fängelse och kom till dig? 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. Sedan ska han säga till 
dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni 
förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen 
och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att 
äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var 
främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig 
inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de 
svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som 
främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig 
inte? Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad 
ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller 
gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de 
rättfärdiga till evigt liv.
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Matt 7:25-27
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar 
alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste 
ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot 
huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men 
den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han 
liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste 
ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, 
och det föll samman. Och dess fall var stort.

Gal 6:7-8
Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår 
ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet 
skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden 
skörda evigt liv.

Matt 13:30
Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden 
är inne, ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop 
ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska 
ni samla in i min lada.

Matt 13:41
Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla 
ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och 
lever i laglöshet

Jak 2:20
Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan 
gärningar är död?

Matt 24:29-31
Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen 
inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och 
himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken 
synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser 
Människosonen komma på himlens moln med stor makt och 
härlighet. 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.

Luk 1:30-33
Då sade ängeln till henne: ’Var inte rädd, Maria! Du har 
funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och 
du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas 
den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader 
Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och 
hans rike ska aldrig ta slut.’
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Joel 3:1-2
För se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på 
Judas och Jerusalems fångenskap, ska jag samla alla 
hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska jag 
hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel som 
de har skingrat bland hednafolken. De har delat mitt land

Upp 20:5
Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. 
Upp 20:12
Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och 
böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och 
de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod 
skrivet i böckerna.

Matt 12:50
Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min 
syster och min mor.

1 Joh 2:17
Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds 
vilja består för evigt.

Joel 3:12
Låt hednafolken resa sig och dra ut till Joshafats dal, för där 
ska jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring.
Joel 3:14
Det är skaror på skaror i Domens dal, för Herrens dag är nära 
i Domens dal.

Sak 12:1-5
En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som 
har spänt ut himlen och lagt jordens grund och som format 
människans ande i henne: Se, jag ska göra Jerusalem till en 
berusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda 
ska drabbas när Jerusalem belägras. Det ska ske på den 
dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. 
Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens 
alla folk ska församla sig mot henne. På den dagen, säger 
Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare 
med vanvett. Över Juda hus ska jag ha mina ögon öppna, 
men folkens alla hästar ska jag slå med blindhet. Då ska Juda 
stamfurstar säga i sina hjärtan: ”Jerusalems invånare har sin 
styrka i Herren Sebaot, sin Gud.”
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1 Joh 3:7-8
Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är 
rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av 
djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och 
Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på 
djävulens gärningar.

Sak 14:16-17
Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk 
som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att 
tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden. Men 
om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem 
för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över 
dem.

Upp 22:2
Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. 
Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och 
trädets löv ger läkedom åt folken.

Upp 2:13
Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast 
vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under 
dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er 
där Satan bor.
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