
Avsnitt 25:
Änglarna samlar de utvalda

Mark 13:19-27 
För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande 
aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade 
världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Om 
Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli 
frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. 
Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, 
så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska 
träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra 
de utvalda. Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg. 
Men i de dagarna, efter den nöden, ska solen förmörkas och 
månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen 
och himlens makter ska skakas. Då ska man se 
Människosonen komma bland molnen med stor makt och 
härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina 
utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns 
till himlens ände.

2 Pet 3:17
Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så 
att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert 
fäste.

5 Mos 13:1-4
Om en profet eller drömmare träder fram hos dig och han ger 
dig ett tecken eller under, och sedan det tecknet eller undret 
inträffar och han då säger till dig: ”Låt oss följa andra gudar, 
gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, då ska du 
inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är 
Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er 
Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Herren er Gud ska ni 
följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska 
ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till.
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Klag 2:14
Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De 
uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på 
din fångenskap. De budskap de förkunnade för digvar falska 
och förförande.

Joel 2:28 
Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt 
kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska 
ha drömmar och era unga ska se syner.

1 Kor 2:5
Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds 
kraft.

Hebr 1:14
Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem 
som skall ärva frälsningen?

Matt 22:14
Många är kallade, men få är utvalda.

Rom 11:7
Vad innebär då detta? Att Israel inte har uppnått vad de 
strävar efter. De utvalda har nått det, men de andra har blivit 
förhärdade.
Rom 9:31
Israel däremot, som strävade efter en lag som ger 
rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.

Rom 11:20 ”Det stämmer, de bröts bort på grund av otro, 
men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva.”

Kol 3:12
Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig 
barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
Rom 8:33
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

Upp 2:7
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt 
den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i 
Guds paradis.
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Dan 7:13-14
I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en 
människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den 
Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och 
ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna 
honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och 
hans rike ska inte förstöras.

Dan 7:21-22
Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och 
besegrade dem, tills den Gamle kom och domen föll till 
förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga 
fick ta riket i besittning.

1 Kor 6:2-3
Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om världen 
ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet 
ni inte att vi ska döma änglar?

1 Pet 1:7
Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt 
men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att 
sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Upp 13:15 
Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att 
vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som 
inte tillbad vilddjurets bild.

Dan 3:23-25
Och de tre männen Shadrak, Meshak och Abed-Nego föll 
bundna ner i den brinnande ugnen. Då blev kung 
Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade 
sina rådsherrar: ’Var det inte tre män vi band och kastade i 
elden?’ De svarade kungen: ’Jo visst, o konung.’ Då sade han: 
’Men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga inne i elden, helt 
oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason.’
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