
Avsnitt 39:
De döda ska uppstå

 
Jes 26:19-21
Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. 
Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, för din dagg är 
ljusets dagg, och jorden ska ge igen de avsomnade. Kom, mitt 
folk, och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. 
Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi. För se, 
Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens 
invånare för deras missgärning. Jorden ska blotta sina 
blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Jes 26:17
Som en havande kvinna våndas när hon är nära att föda och 
ropar ut sin smärta, så är det med oss inför dig, Herre.

1 Thess 4:16
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de 
som har dött i Kristus ska uppstå först.

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 16:2
Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och 
onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade 
vilddjurets märke och som tillbad dess bild.

Jes 13:9, Jes 13:11
Se, Herrens dag kommer, fruktansvärd med harm och 
brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna 
som bor där [...] 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.
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Upp 6:10
De ropade med stark röst: ’Herre, du som är helig och sann! 
Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och 
straffar dem för vårt blod?’
Upp 8:13
Och jag såg, och jag hörde en örn som flög uppe på himlen 
och ropade med stark röst: ’Ve, ve, ve över jordens invånare 
för de basunstötar som är kvar, när de tre andra änglarna 
blåser i sina basuner!’
Upp 11:10
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.
Upp 13:8 
Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från 
världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör 
Lammet som är slaktat.
Upp 14:6
Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade 
ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla 
folk och stammar och språk och länder

Upp 6:10
De ropade med stark röst: ’Herre, du som är helig och sann! 
Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och 
straffar dem för vårt blod?’
Upp 16:6
De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett 
dem blod att dricka. Det är de värda.
Upp 17:6
Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av 
Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt 
förundrad.
Upp 18:24
Och i staden fanns blod av profeter och heliga och alla som 
slaktats på jorden.
Upp 20:4
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. 
Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för 
Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett 
vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna 
eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

2 Mos 12:7
Och man ska ta av blodet och stryka det på båda 
dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det. 
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2 Mos 12:13
Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag 
ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er 
med fördärv när jag slår Egyptens land.

Rom 8:16
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Joh 20:19-20 
På kvällen samma dag, den första veckodagen, var 
lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för 
judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: 
’Frid vare med er.’ När han hade sagt detta visade han dem 
sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de 
såg Herren.

Ps 78:49
Han sände över dem sin vredesglöd, harm, vrede och nöd, en 
skara av olycksänglar.

Dan 12:1b-3
Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i 
boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till 
evigt liv och andra till förakt och evig skam. De förståndiga 
ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många 
till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt.

Upp 3:5
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.

2 Mos 32:32
Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur 
boken som du skriver i.

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
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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.

Upp 6:9-10
När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret 
själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för 
vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: ’Herre, 
du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du 
dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?’

1 Mos 4:10-11
Då sade han: ’Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till 
mig från marken!’ Nu är du förbannad mer än den jord som 
har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand.

Upp 18:24
Och i staden fanns blod av profeter och heliga och alla som 
slaktats på jorden.

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.

Hebr 12:24
Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det 
renande blodet som talar starkare än Abels blod.

1 Thess 4:15-17
Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är 
kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de 
insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och 
en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, 
och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi 
som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med 
dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara 
hos Herren.
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