
Avsnitt 45:
Profeten Elia förbereder vägen

 
Mal 4:1-6
Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla 
högmodiga och alla som gör det onda vara som halm. Dagen 
som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot, den 
ska varken lämna rot eller kvist. Men för er som vördar mitt 
namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina 
vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps 
ur sitt bås. Ni ska trampa ner de gudlösa, för de ska bli stoft 
under era fötter den dag jag utför mitt verk, säger Herren 
Sebaot. Kom ihåg min tjänare Moses lag som jag gav honom 
på Horeb, stadgar och föreskrifter för hela Israel. Se, jag ska 
sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora 
och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen 
och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer 
och viger landet åt förintelse.

Mal 3:18
Då ska ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den 
gudlöse, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar 
honom.

2 Pet 3:10
Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna 
försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av 
hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.

Gal 4:3
På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var 
vi slavar under världens stadgar.

Gal 4:9
Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av 
Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga 
människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under?
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Kol 2:8
Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga 
filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte 
på Kristus.
Kol 2:20
Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför 
uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under 
dessa bud:

Rom 9:4-5
De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, 
förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har 
fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han 
som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.

Thess 1:6-8
Gud är rättfärdig: han straffar med plågor dem som plågar er 
och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det 
sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina 
mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill 
veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu 
evangelium.

2 Thess 1:10
när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga 
och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott 
det vittnesbörd vi gav er.

Matt 17:10-13
Lärjungarna frågade honom: ’Varför säger då de skriftlärda 
att Elia först måste komma?’ Han svarade: ’Elia ska komma 
och återupprätta allt. Men jag säger er: Elia har redan 
kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med 
honom som de ville. På samma sätt ska också Människosonen 
lida genom dem.’ Då förstod lärjungarna att han talade till 
dem om Johannes Döparen.

Joh 1:21
De frågade honom: ’Vem är du då? Är du Elia?’ Han sade: 
’Nej, det är jag inte.’ – ’Är du Profeten?’ Han svarade: ’Nej.’

Luk 1:17
Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända 
fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt 
sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett.
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Upp 11:3-12
Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen 
tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg. Dessa är de två 
olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens 
Herre. Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun 
och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste 
han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen så att 
inget regn faller under de dagar de profeterar, och de har 
makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla 
slags plågor så ofta de vill. Och när de har fullgjort sitt 
vittnesbörd, ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden 
strida mot dem och besegra dem och döda dem. Deras lik ska 
bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas 
Sodom och Egypten och där även deras Herre blev korsfäst. 
Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser 
deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte 
att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare 
gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, 
eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på 
jorden. Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande 
från Gud in i dem, och de stod upp på sina fötter igen, och de 
som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst 
från himlen som sade till dem: ’Kom hit upp!’ Och de steg upp 
till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem.

Mal 3:1
Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen 
för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt 
tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han 
kommer, säger Herren Sebaot.

Matt 17:1-3
Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans 
bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var 
ensamma. Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste 
som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och 
Elia visade sig för dem och samtalade med honom.

Luk 1:17
Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända 
fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt 
sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett.

Rom 9:5
De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som 
människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. 
Amen.
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Gal 4:26
Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Upp 17:5
På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: ’Det stora 
Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter.’

Upp 12:17
I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot 
hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast 
vid Jesu vittnesbörd.


