
Avsnitt 30:
Frälsning från vredesdomen

1 Tess 5:1-9
När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva 
till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en 
tjuv om natten. 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. 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. De som sover, de sover om 
natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi 
som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken 
som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte 
bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna 
frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Joel 2:10-11
Inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen 
förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren låter sin röst 
höras framför sin 1hans order, för Herrens dag är stor och 
mycket skrämmande. Vem kan uthärda den?
Joel 2:31
Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens 
dag kommer, den stora och skrämmande.
Joel 3:14-15
Det är skaror på skaror i Domens dal, för Herrens dag är nära 
i Domens dal. Solen och månen förmörkas och stjärnorna 
mister sitt sken.

Matt 24:21
”för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig 
förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, 
och inte heller ska komma.”
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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.

1 Kor 5:5
ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv för att 
anden ska bli frälst på Herrens dag. (engelsk översättning: 
”the day of the Lord Jesus”)
2 Kor 1:14
det ni redan delvis har förstått om oss: att vi är er stolthet, 
liksom ni är vår, på Herren Jesu dag.

1 Kor 1:8
Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan 
anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.

Fil 1:6
Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i 
er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.” (engelsk 
översättning: ”the day of Jesus Christ”)

Fil 1:10
så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och 
fläckfria på Kristi dag

1 Kor 3:13 
så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska 
visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur 
vars och ens verk är.
Hebr 10:25 ”Och låt oss inte överge våra sammankomster, så 
som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, 
och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

2 Tess 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.
2 Tim 1:12
Det är därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte, för 
jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har 
makt att fram till den dagen bevara det som anförtrotts mig.
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2 Tim 1:18
Må Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren på den 
dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesos, det vet du 
mycket väl.
2 Tim 4:8
Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, 
den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara 
mig utan alla som älskar hans återkomst.

Jes 13:6
Jämra er, för Herrens dag är nära. Den kommer som 
förödelse från den Allsmäktige.

Jer 6:14
De tar det lätt med att bota mitt folks skada och säger: ’Allt är 
väl, allt är väl!’ Men allt är inte väl.” (engelsk översättning: 
”’Peace, peace!’ When there is no peace.”)

Rom 5:9 
När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur 
mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från 
vredesdomen?

Joh 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen 
ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

2 Pet 3:3-4
Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer 
hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er 
och säger: ’Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan 
fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan 
skapelsens början.’

1 Kor 15:19
Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då 
är vi de ömkligaste av alla människor.

Jes 2:4
[Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många 
folk.] Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut 
till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte 
mer öva för krig.
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Jes 24:20
Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka 
som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung 
på den. Den ska falla och inte mer resa sig.

Luk 21:25
Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på 
jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets 
och vågornas dån.

2 Pet 3:8
Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är 
en dag som tusen år och tusen år som en dag.

Jes 19:23
På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten 
och Assyrien, och assyrierna ska komma in i Egypten och 
egyptierna in i Assyrien, och egyptierna ska tjäna Herren 
tillsammans med assyrierna.

Jes 2:11-12
för människornas stolta ögon ska ödmjukas, männens högmod 
bli nerböjt. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen. 
För Herren Sebaots dag ska komma mot allt som är stolt och 
högt, mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas

Hes 39:25-29
Därför säger Herren Gud: Nu ska jag göra slut på Jakobs 
fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och 
brinna av iver för mitt heliga namn. De ska glömma sin skam 
och all trolöshet de visat mig, då de nu bor i trygghet i sitt land 
utan att någon skrämmer dem. När jag för dem tillbaka från 
folken och samlar dem från deras fienders länder, visar jag 
min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. Då 
ska de inse att jag är Herren deras Gud, som förde dem bort i 
fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till 
deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Jag 
ska inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har 
utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren Gud.
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