
Avsnitt 44:
Folken döms i Jerusalem

 
Joel 3:1-3
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 och 
kastat lott om mitt folk. De betalade en prostituerad med en 
pojke och sålde en flicka för vin som de drack upp.
Joel 3:14
Det är skaror på skaror i Domens dal, för Herrens dag är nära 
i Domens dal.

Sak 14:5
Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan 
bergen ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för 
jordbävningen på Juda kung Ussias tid. Då ska Herren min 
Gud komma och alla heliga med dig.

Sak 14:4
På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt 
emot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt itu, 
från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget ska 
vika mot norr och andra hälften mot söder.

Joel 3:15-17
Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. 
Herren ryter från Sion, han låter sin röst höras från Jerusalem 
så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för 
sitt folk, ett skydd för Israels barn. Och ni ska förstå att jag är 
Herren er Gud som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem 
ska vara heligt, och främlingar ska inte mer ta vägen genom 
henne.

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 
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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.

1 Thess 4:16
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de 
som har dött i Kristus ska uppstå först. [De flesta engelska 
biblar säger att Herren ropar.]

Joel 3:12
Låt hednafolken resa sig och dra ut till Joshafats dal, för där 
ska jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring.

Matt 25:31-32
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.

Dan 11:39
Han ska göra vad han vill med starka befästningar med en 
främmande guds hjälp. De som erkänner honom ska han visa 
stor ära. Han ska låta dem härska över många, och han ska 
dela ut land åt dem till belöning [Många engelska biblar: dela 
landet för vinst].

Sak 14:1-4
Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty 
jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden 
kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva 
staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte 
bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot
dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 
På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt 
emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, 
från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena 
hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot 
söder.
Sak 14:9
Herren skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall 
det ske: Herren är en och hans namn är ett.

5 Mos 6:4
Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en.
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Mika 4:11-12
Nu samlas många folk mot dig, och de säger: ’Hon ska bli 
orenad, och våra ögon ska se med lust på Sion.’ Men de 
känner inte Herrens tankar, de förstår inte hans rådslut, att han 
har samlat dem som kärvar till tröskplatsen.

Upp 16:16
Och de samlade dem [kungarna i hela världen, v.14] på den 
plats som på hebreiska heter Harmagedon. [Vissa engelska 
biblar: Han samlade dem]

Jes 28:21
Ja, Herren ska resa sig som på Perasims berg, och han ska 
vredgas som i Gibeons dal för att utföra sitt verk, sitt 
främmande verk, och fullgöra sitt arbete, sitt förunderliga 
arbete.

Matt 12:30
Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar 
med mig skingrar.

Sak 12:2-3
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.

Sak 14:2
för jag ska samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. 
Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna 
våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men de 
som är kvar av folket ska inte utrotas ur staden.

Joel 3:1
För se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på 
Judas och Jerusalems fångenskap

Sak 12:8
På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare. På 
den dagen ska den svagaste bland dem vara som David, och 
Davids hus ska vara som Gud, som Herrens ängel framför 
dem.


