
Avsnitt 36:
Tas med eller lämnas kvar

Luk 17:26-37
’Som det var på Noas tid, så skall det vara under 
Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev 
bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden 
kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på 
Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och 
byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld 
och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På 
samma sätt skall det vara den dag då Människosonen 
uppenbarar sig. Om någon den dagen är uppe på taket och 
har sina tillhörigheter i huset, skall han inte gå ner och hämta 
dem. På samma sätt skall den som är ute på åkern inte vända 
tillbaka hem. Tänk på Lots hustru! Den som vill bevara sitt liv 
skall mista det, men den som mister sitt liv, han skall bevara 
det. Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. 
Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två 
kvinnor skall mala tillsammans. Den ena skall tas med och den 
andra lämnas kvar.’ De frågade honom: ’Var då, Herre?’ Han 
svarade dem: ’Där den döda kroppen ligger, där kommer 
gamarna att samlas.’

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 24:37-41
Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid 
Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna 
före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända 
till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, 
förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall 
Människosonens ankomst vara. Då skall två män vara ute på 
åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två 
kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, 
den andra lämnas kvar.
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Luk 17:30
På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen 
uppenbarar sig.

1 Petr 1:13
Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp 
helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus 
Kristus uppenbaras.
1 Kor 1:7
Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på 
vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse.

Upp 19:16-18
Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: 
’Konungarnas Konung och herrarnas Herre.’ Och jag såg en 
ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, 
som flyger högst uppe på himlen: ’Kom och samlas till Guds 
stora måltid, så skall ni få äta kött av kungar och härförare 
och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av 
alla människor, fria och slavar, små och stora.’

Jes 30:27-28
Se, Herrens namn kommer fjärran ifrån med brinnande vrede 
och med tunga rökmoln. Hans läppar är fulla av förbittring, 
hans tunga är som förtärande eld. Hans andedräkt är lik en 
ström som svämmar över, så att den når ända upp till halsen. 
Ty han vill sålla hednafolken i förintelsens såll och lägga i 
folkens mun ett betsel som leder dem vilse.

Joh 12:25
Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv 
sist i den här världen ska bevara det till evigt liv.

Joh 2:15
Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon 
älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.

Upp 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt 
vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig 
undan döden.

Matt 13:36-43
Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom 
då fram till honom och sade: ’Förklara liknelsen om ogräset i 
åkern för oss.’ Han svarade: ’Den som sår den goda säden är 
Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets 
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barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är 
djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar. 
Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli 
vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar, och 
de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som 
gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man 
gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen 
i sin Fars rike. Hör, du som har öron!’

Upp 14:14-20
Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som 
liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av 
guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom 
ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt 
på molnet: ’Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har 
kommit och jordens skörd är mogen.’ Han som satt på molnet 
lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades. En 
annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en 
skarp skära. Och ännu en ängel kom ut från altaret, han som 
hade makt över elden. Han ropade med stark röst till ängeln 
med den skarpa skäran: ’Räck ut din skarpa skära och skörda 
druvklasarna från jordens vinstock, för dess druvor är mogna.’ 
Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade 
druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes 
stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden, och blod 
flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna ettusen 
sexhundra stadier bort.

Matt 13:28-30
Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: 
Vill du att vi skall gå och samla ihop det? Nej, svarade han, 
om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp 
vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när 
skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla 
först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas 
upp, men vetet skall ni samla in i min loge.
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