
Avsnitt 31:
Tröst till de plågade

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.

2 Tess 1:5
Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses 
värdiga Guds rike som ni lider för.

2 Kor 7:10
Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte 
ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till 
död.

Jes 26:9
Min själ längtar efter dig om natten, ja, anden i mig söker dig. 
Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare 
rättfärdighet.

Upp 11:18
Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när 
de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare 
profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små 
och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.

Matt 13:40-41
Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det 
vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina 
änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla 
som blir andra till fall och lever i laglöshet
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Hebr 4:9
Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk.

Hebr 4:3
Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor 
jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det 
fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd.

1 Petr 4:12-13
Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste 
gå igenom till er prövning, som om det hände er något 
oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall 
ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin 
härlighet.

2 Kor 4:17
Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt 
oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och 
varar i evighet.

Rom 8:18
Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse 
med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.

1 Joh 3:2
Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu 
inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer 
vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Jes 66:15
Ty se, Herren skall komma med eld, och hans vagnar skall 
vara som en stormvind. Han skall låta sin vrede drabba med 
hetta och sitt straff med eldslågor.

Luk 21:25-28
Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på 
jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets 
och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av 
skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty 
himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen 
komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta 
börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då 
närmar sig er förlossning.

Upp 14:12
I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds 
bud och tron på Jesus.
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Matt 24:13
Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Upp 14:13
Och jag hörde en röst från himlen säga: "Skriv! Saliga är de 
döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall vila 
sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem.

1 Petr 1:7
Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är 
förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall 
visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar 
sig.
1 Kor 1:7
Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på 
vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse.

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.

Upp 19:15-18
Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, 
och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, 
den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel 
och på sin höft har han ett namn skrivet: "Kungarnas Kung 
och herrarnas Herre." Och jag såg en ängel som stod i solen 
och ropade med stark röst till alla fåglar som flög uppe på 
himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid, så ska ni få 
äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män, kött av 
hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och 
slavar, små och stora."

Ps 50:2-3
Från Sion, skönhetens krona, visar sig Gud i glans. Vår Gud 
kommer, han tänker inte tiga. Förtärande eld går framför 
honom, kring honom rasar stormen.

Ps 97:2-3
Moln och töcken omger honom, rätt och rättfärdighet är 
grunden för hans tron. Eld går framför honom och förtär hans 
fiender runt omkring.
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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 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.

Rom 12:19
Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det 
står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger 
Herren.” (5 Mos 32:35)

Luk 23:34
Men Jesus sade: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör."

Rom 8:18-23
Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med 
den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva 
skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska 
uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, 
inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. 
Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt 
slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga 
frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar 
och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått 
Anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på 
barnaskapet, vår kropps förlossning.

Matt 25:34-40
Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: 
Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som 
stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig 
och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att 
dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken 
och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i 
fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara 
honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller 
törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara 
främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och 
när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall 
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skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har 
gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot 
mig.”

1 Kor 15:35-44
Nu kanske någon frågar: Hur uppstår de döda? Vad har de 
för kropp när de kommer? Du oförståndige, det du sår får inte 
liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form det ska 
få utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat 
slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt, och åt 
varje frö dess egen form. Alla kroppar är inte av samma slag. 
Det är skillnad mellan människors, boskapdjurs, fåglars och 
fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och 
jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas glans är av 
ett slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. 
Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en 
annan, och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det 
också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått 
förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet 
uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. 
Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns 
det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp.

1 Kor 15:48-49, 53
Så som den jordiska människan var, så är också de jordiska. 
Och så som den himmelska människan är, så är också de 
himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans 
bild, ska vi också bära den himmelska människans bild.... 
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta 
dödliga kläs i odödlighet.
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