
Avsnitt 27:
Som en tjuv

Upp 3:1-5
Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes: Så säger han 
som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner 
dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är 
död. Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära 
att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför 
min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, 
håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska 
jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag 
kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har 
smutsat ner sina kläder, och de ska vandra med mig i vita 
kläder, för de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i 
vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok 
utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar.

Upp 16:15
Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och 
bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser 
hans skam.

Upp 2:25
Men håll fast vid det ni har tills jag kommer.

Upp 22:7
Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid 
profetians ord i denna bok.
Upp 22:12
Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge 
åt var och en efter hans gärningar.
Upp 22:20
Han som betygar detta säger: ’Ja, jag kommer snart.’ Amen, 
kom Herre Jesus!
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1 Tess 5:2 
Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv 
om natten.
1 Tess 5:4-6
Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan 
överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens 
barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte 
sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Upp 15:1
Och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen: sju 
änglar med sju plågor, de sista, för med dem når Guds vrede 
sin fullbordan.

Upp 16:17-18
Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut 
från tronen i templet: ’Det har skett.’ Och det kom blixtar och 
dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande 
aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden, så 
stor och väldig var jordbävningen.

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har 
kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

1 Tess 5:3 
När folk säger: ’Fred och trygghet’, då drabbar undergången 
dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, 
och de slipper inte undan.

2 Tess 1:6-10
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. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från 
Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 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.

Ps 110:5-6
Herren är vid din högra sida, han krossar kungar på sin 
vredes dag. Han ska hålla dom bland hednafolken, överallt 
ska kroppar ligga, han krossar hövdingar över hela jorden.
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Jes 13:9-12
Se, Herrens dag kommer, fruktansvärd med harm och 
brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna 
som bor där. För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte 
längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt 
sken. Jag ska straffa världen för dess ondska, de gudlösa för 
deras skuld. Jag ska göra slut på de stoltas övermod och slå 
ner tyrannernas högmod. Jag ska göra människor mer 
sällsynta än fint guld, män mer sällsynta än guld från Ofir.

Jes 24:1-6
Se, Herren tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver 
dess yta och skingrar dess invånare. Det går prästen som 
folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, 
säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den 
skuldsatte som borgensmannen. Jorden blir helt ödelagd och 
fullständigt utplundrad, för Herren har talat detta ord. Jorden 
sörjer och vissnar, världen tynar bort och vissnar, jordens 
stolta folk tynar bort. Jorden har blivit orenad under sina 
invånare, för de har överträtt Guds undervisning, kränkt 
lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en 
förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin 
skuld. Därför blir jordens invånare färre, bara några få är 
kvar.

Jes 34:1-8
Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag! Jorden och allt 
den rymmer ska höra, världen och allt som växer där. För 
Herrens vrede riktas mot alla hednafolk, hans harm mot alla 
deras härskaror. Han viger dem åt förintelse, han utlämnar 
dem till slakt. Deras slagna ska kastas bort, stank stiger från 
deras döda kroppar, bergen flyter av deras blod. Himlens hela 
härskara går under, himlarna rullas ihop som en bokrulle. 
Hela dess härskara faller förvissnad ner som vissnade löv från 
vinrankan, som vissnade blad från fikonträdet. För mitt svärd 
har druckit sig rusigt i himlen. Se, det far ner över Edom, över 
folket jag vigt åt förintelse för att bli deras dom. Herrens svärd 
dryper av blod, det är dränkt i fett, i lamms och bockars blod, 
i talg från baggars njurar, för Herren har ett offer i Bosra, en 
stor slakt i Edoms land. Också vildoxar slaktas liksom oxar och 
starka tjurar. Deras land dricker sig rusigt av blod, deras jord 
blir dränkt av fett, för dagen kommer för Herrens hämnd, ett 
vedergällningens år då han utför Sions sak.
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Jes 63:1-6
Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda 
kläder, så ståtlig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? ’Det är 
jag som talar i rättfärdighet, som är mäktig att frälsa.’ Varför 
är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? 
’Jag har trampat vinpressen själv, ingen bland folken hjälpte 
mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i 
min harm. Deras blod stänkte på mina kläder, och jag fick 
hela min dräkt fläckad. För hämndens dag var i mitt hjärta 
och året för min återlösning hade kommit. Jag såg mig 
omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där 
förundrad, men det fanns ingen som stödde mig. Då hjälpte 
mig min egen arm, och min vrede stödde mig. Jag trampade 
ner folken i min vrede och gjorde dem druckna i min harm, 
jag lät deras blod rinna ner på jorden.’

Jes 66:15-16
För se, Herren ska komma med eld, och hans vagnar är som 
en stormvind. Han låter sin vrede drabba med hetta och sitt 
straff med eldslågor, för med eld och med sitt svärd ska 
Herren gå till rätta med alla människor, och många ska bli 
slagna av Herren.

Sef 1:2-3
Jag ska sopa bort allt från jordens yta, säger Herren. Jag ska 
sopa bort människor och djur, jag ska sopa bort himlens 
fåglar och havets fiskar, och dem som förleder tillsammans 
med de ogudaktiga. Jag ska utrota människorna från jordens 
yta, säger Herren.

Mal 4:1-2
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.

Kol 3:9-12
Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla 
människan med hennes gärningar och klätt er i den nya 
människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av 
sin Skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren 
eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt 
och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och 
älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet 
och tålamod.
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Upp 19:6-8
Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av 
väldiga vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: 
’Halleluja! Herren vår Gud den Allsmäktige är nu kung. Låt 
oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop 
har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent 
linne har hon fått att klä sig i.’ Linnet är de heligas 
rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: ’Skriv! Saliga är de 
som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.’ Och han tillade: 
’Dessa Guds ord är sanna.’

Matt 26:41
Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, 
men köttet är svagt.

Upp 3:16
Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag 
spy ut dig ur min mun.

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.

Upp 15:2
Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på 
glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild 
och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna.

Upp 3:14-18
Och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea: Så säger han 
som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till 
Guds skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall 
eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men 
eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut 
dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och 
behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, 
ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av 
mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att 
skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och 
salva att smörja dina ögon med så att du kan se.

Joh 10:28-29
Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, 
och ingen ska rycka dem ur min hand. Min Far som gett mig 
dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Fars 
hand.
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