
Avsnitt 33:
Återupprättelsens tid

Apg 3:19-21
Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 
och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han 
sänder Messias som är   bestämd för er, nämligen Jesus. 
Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det 
återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom 
sina heliga profeters mun.

Matt 3:1-2
Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och förkunnade 
i Judeens öken och sade: ’Omvänd er! Himmelriket är nära.’
Matt 4:17
Från den tiden började Jesus predika och säga: ’Omvänd er! 
Himmelriket är nära.’

Rom 7:16-17
Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen 
är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan 
synden som bor i mig.

Apg 17:26
Av en enda människa har han skapat alla människor och folk 
till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda 
tider och gränser inom vilka de ska bo.

Ps 23:3
Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för 
sitt namns skull.

Matt 23:39
för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni 
säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Ps 118:26
Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Vi välsignar 
er från Herrens hus.
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Jes 1:26
Jag ska åter ge dig sådana domare som du hade först och 
sådana rådgivare som du hade i början. Sedan ska du kallas 
’rättfärdighetens stad’, ’den trogna staden’.

Jes 49:8
Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig 
på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett 
förbund för folket, för att upprätta landet och fördela de 
förödda arvslotterna.

Nah 2:2
Herren ska återställa Jakobs storhet liksom Israels storhet, för 
plundrare har plundrat dem och fördärvat deras vinstockar.

Ps 110:1
En psalm av David. Herren sade till min Herre: ’Sätt dig på 
min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under 
dina fötter.’

Upp 19:11-21
Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som 
satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider 
i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud 
bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen 
känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var 
doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska 
härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt 
rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå 
folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han 
trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och 
på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: 
’Kungarnas Kung och herrarnas Herre.’ Och jag såg en ängel 
som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som 
flög uppe på himlen: ’Kom och samlas till Guds stora måltid, 
så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga 
män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla 
människor, fria och slavar, små och stora.’ Och jag såg 
vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till 
strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret 
greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort 
tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit 
emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades 
levande i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades 
med svärdet som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt 
sig mätta av deras kött.
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Apg 1:8
När de nu var samlade frågade de honom: ’Herre, är tiden nu 
inne då du ska återupprätta riket åt Israel?’
Sak 12:10
Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag 
utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig 
som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man 
sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som 
man gråter över sin förstfödde.
Jes 44:3
För jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar 
över det torra. Jag ska utgjuta min Ande över dina barn, min 
välsignelse över dina avkomlingar

Apg 1:7-8
Han svarade dem: ’Det är inte er sak att veta vilka tider eller 
stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den 
helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina 
vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till 
jordens yttersta gräns.’

Upp 5:9
Och de sjöng en ny sång: ’Du är värdig att ta bokrullen och 
bryta dess sigill, för du har blivit slaktad, och med ditt blod 
har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk 
och länder och folk.’

Mark 16:15
Och han sade till dem: ’Gå ut i hela världen och predika 
evangelium för hela skapelsen.’
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