
Avsnitt 37:
De stolta ska ödmjukas

 
Jes 2:12-21
För Herren Sebaots dag ska komma mot allt som är stolt och 
högt, mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas, mot 
Libanons alla cedrar, de höga och upphöjda, och Bashans 
alla ekar, mot alla höga berg och alla stolta höjder, mot alla 
höga torn och alla fasta murar, mot alla Tarshishskepp och 
alla ståtliga fartyg. Människornas stolthet ska böjas ner och 
männens högmod ödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd 
på den dagen, och avgudarna ska helt försvinna. Man ska fly 
in i klippgrottor och jordhålor av fruktan för Herren och hans 
höga majestät, när han reser sig för att slå jorden med skräck. 
På den dagen ska människorna kasta bort till mullvadar och 
fladdermöss sina avgudar av silver och avgudar av guld som 
de har gjort åt sig för att tillbe. De ska fly in i klippskrevor och 
bergsklyftor av fruktan för Herren och hans höga majestät, när 
han reser sig för att slå jorden med skräck.

Jes 2:3
många folk ska gå i väg och säga: ’Kom, låt oss gå upp till 
Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina 
vägar så att vi kan vandra på hans stigar.’ För undervisning 
ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.

Jes 2:6
Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, för de är fulla av 
Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De sluter 
förbund med främmande folk.

2 Mos 12:12
Den natten skall jag gå fram genom Egyptens land och slå allt 
förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över 
Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är Herren.

Ords 6:16-17
Sex ting är det som Herren hatar, ja, sju som han avskyr: 
stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt 
blod,
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Hes 28:2
Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, 
Herren: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, 
jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara 
en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta 
tycker dig vara en gud.

Jes 14:13
Du sade i ditt hjärta: ’Jag skall stiga upp till himlen, ovanför 
Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig 
på mötesberget längst upp i norr.’

Matt 15:11
Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men 
det som går ut ur munnen, det orenar henne.

Jes 14:13-14
Du sade i ditt hjärta: ’Jag skall stiga upp till himlen, ovanför 
Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig 
på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över 
molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

Ords 8:13
Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett 
ont leverne och en falsk mun, det hatar jag.

Jes 40:4
Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn 
mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark.

Ps 48:8
som när östanvinden krossade Tarshishskeppen.

Ps 27:5
Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han 
beskyddar mig i sitt tält, han för mig upp på klippan.
Jes 26:20
Kom, mitt folk, och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna 
efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi.

1 Tess 5:2
Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv 
om natten.
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2 Tess 2:4
motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller 
heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara 
Gud.
Dan 11:36
Kungen ska göra vad han vill, och han ska upphöja sig och 
förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudarnas Gud ska han 
tala fruktansvärda ting. Allt ska lyckas för honom till dess att 
vredens tid är ute, för det som har beslutats måste ske.

Upp 13:14-15
Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder 
det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra 
en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever 
igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så 
att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem 
som inte tillbad vilddjurets bild.

Upp 9:20
Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, 
omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte 
att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, 
sten och trä som varken kan se eller höra eller gå

Upp 6:12-17
Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en 
stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela 
månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som 
när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en 
kraftig vind. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas 
ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser. Och 
jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och 
mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland 
bergens klippor, och de sade till bergen och klipporna: ’Fall 
över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för 
Lammets vrede! Deras vredes stora dag har kommit, och vem 
kan då bestå?’

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.
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Upp 6:12
Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en 
stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela 
månen blev som blod.
Upp 16:18
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.

1 Tim 4:7-8
Men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Träna dig i 
stället i gudsfruktan. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men 
gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både 
för den här tiden och den kommande.

1 Tim 6:3
Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre 
Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan

Ords 29:25
Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på 
Herren blir beskyddad.

Joel 2:31-32
Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens 
dag kommer, den stora och skrämmande. Och det ska ske att 
var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. På Sions 
berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som 
Herren har sagt, bland de överlevande som Herren kallar.

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.
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