
Avsnitt 38:
Festmåltid för alla folk

 
Jes 25:6-9
Herren Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla 
folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med 
bästa vin, väl klarat. Han skall på detta berg göra om intet 
den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla 
folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren 
Herren skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks 
vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty Herren har talat. 
På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom 
väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är Herren som vi 
väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans 
frälsning.

Jes 24:23
Då ska månen blygas och solen skämmas, för Herren Sebaot 
ska då vara kung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina 
äldste, i härlighet.

Matt 24:29-30
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.

Luk 22:17-18
Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: ’Ta detta och 
dela mellan er. För jag säger er: Från denna stund ska jag inte 
dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer.’

Upp 19:9
Och ängeln sade till mig: ’Skriv! Saliga är de som är bjudna 
till Lammets bröllopsmåltid.’ Och han tillade: ’Dessa Guds ord 
är sanna.’
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Upp 19:11
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.
Upp 19:19
Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar 
samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 
Upp 20:4
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. 
Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för 
Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett 
vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna 
eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

2 Kor 3:14-15
Men deras sinnen blev förhärdade. Än i dag är samma slöja 
kvar när de läser det gamla förbundets skrifter, och den lyfts 
inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än i dag ligger en 
slöja över deras hjärtan när de läser Mose.
2 Kor 4:3-4
Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går 
förlorade. Den här världens gud har förblindat de otroendes 
sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om 
Kristi härlighet, han som är Guds avbild.

Upp 20:1-3
Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till 
avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, 
den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band 
honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden 
och stängde och förseglade den över honom, för att han inte 
mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. 
Därefter ska han släppas lös för en kort tid.

1 Kor 15:23
Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och 
därefter, när han kommer, de som tillhör honom.
1 Kor 15:51-52
Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi 
ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista 
basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå 
odödliga, och vi ska förvandlas.

1 Kor 15:53-54
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta 
dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i 
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oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls 
det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger.

Upp 7:17 
för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda 
dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från 
deras ögon.

Jes 61:7
Ni ska få dubbelt igen för er skam, och de som förödmjukades 
ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt 
land, evig glädje ska de få

Joh 20:28
Tomas svarade honom: ’Min Herre och min Gud!’

1 Thess 1:10
och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har 
uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den 
kommande vredesdomen.

Hebr 9:28
så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. 
Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd 
utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Upp 19:7 
Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets 
bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo.

2 Kor 3:16
Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort.

1 Kor 12:7
Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.

1 Kor 13:12
Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot 
ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna 
fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.

Matt 8:11
Och jag säger er: Många ska komma från öster och väster 
och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i 
himmelriket.
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Matt 22:31-32
Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad 
Gud har sagt er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och 
Jakobs Gud? Han är inte de dödas Gud, utan de levandes.

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.

Luk 14:15-24
En av gästerna som hörde detta sade till honom: ’Salig är den 
som får äta vid måltiden i Guds rike!’ Jesus sade till honom: 
’En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När 
tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till 
de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta 
sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och 
måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan 
sade: Jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. 
Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade: Jag har gift 
mig, så därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och 
berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och 
sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i 
staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. 
Och tjänaren sade: Herre, vad du befallde är gjort, och det 
finns fortfarande plats. Då sade herren till sin tjänare: Gå ut 
på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att 
mitt hus blir fullt. Jag säger er: Ingen av dem som var bjudna 
ska smaka min måltid.’

Matt 25:10-12
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.

Luk 22:15-16
Och han sade till dem: ’Jag har längtat mycket efter att äta 
den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För 
jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får 
sin fullbordan i Guds rike.’

1 Kor 11:26
Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar 
ni Herrens död till dess han kommer.
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