
Avsnitt 51:
 Uppenbarelseboken 3

 
Upp 3:1-2
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.

Jes 11:2
Över honom ska Herrens Ande vila, Anden med vishet och 
förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och 
vördnad för Herren.

Fil 1:19
för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning 
genom er förbön och Jesu Kristi Andes hjälp.

Upp 3:3
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. 

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.

Matt 24:33
På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och 
står för dörren.

Upp 3:4
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.

01:57-01:58

02:02-02:08

04:25-04:31 

05:02-05:09
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Upp 6:11
 Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda 
att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, 
som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.

Upp 3:5-6
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. Du som har öron, hör 
vad Anden säger till församlingarna!

Upp 7:9
Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde 
räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod 
inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med 
palmblad i sina händer

Fil 4:3
Ja, även dig, trofaste medarbetare, ber jag: hjälp dessa 
kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst, 
tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som 
har sina namn i livets bok.

Upp 20:15
Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i 
eldsjön.

Upp 3:2
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.

Upp 3:7
Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia:
Så säger han som är helig och sann, han som har Davids 
nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger 
så att ingen kan öppna: 

3 Mos 20:26
Ni ska vara heliga inför mig, för jag, Herren, är helig. Och 
jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig.

Jes 22:22
Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. Han ska 
öppna så att ingen kan stänga och stänga så att ingen kan 
öppna.

05:45-05:50 

06:00-06:13

06:34-06:40

06:46-06:56

06:57-07:11

08:19-08:30

08:51-09:16 
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Upp 3:8
Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig 
som ingen kan stänga, för din kraft är liten och du har hållit fast vid 
mitt ord och inte förnekat mitt namn.

2 Kor 2:12
När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade Herren 
öppnat en dörr för mig.

Upp 3:9
Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som 
kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att 
komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar 
dig. 

Upp 2:9
Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! – och hur 
du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en 
Satans synagoga.

Upp 3:10-11
Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och 
rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen 
för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du 
har så att ingen tar din krona.

Joh 17:15
Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara 
dem från det onda.

Upp 7:14
Jag svarade: ”Min herre, du vet det.” Då sade han till mig: ”Det är 
de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och 
gjort dem vita i Lammets blod.”

1 Petr 4:12
Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå 
igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er.

Upp 14:12
Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och 
tron på Jesus.

Luk 2:1
Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett 
påbud att hela världen skulle skattskrivas.

09:56-10:04

10:20-10:33

11:54-12:27 

12:32-12:55

13:28-13:34 

13:49-14:03 

14:28-14:38 
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16:08-16:20 

16:41-16:47 

Upp 3:12-16
Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och 
han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds 
namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som 
kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Du 
som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!
Brevet till Laodicea
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. 

Gal 2:9
Och när Jakob, Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelarna, 
förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen 
till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna.

Upp 7:15
Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans 
tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem.
Upp 11:19
Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev 
synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning 
och stora hagel.
Upp 14:15
Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst 
till honom som satt på molnet: ’Räck ut din skära och skörda, för 
skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen.’
Upp 14:17
En annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en 
skarp skära.
Upp 15:5-6
Därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, 
öppnades. Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur 
templet, klädda i skinande rent linne och med bälten av guld runt 
bröstet.
Upp 15:8
Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och 
ingen kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade 
nått sitt slut.
Upp 16:1
Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: 
’Gå ut och töm Guds sju vredesskålar över jorden.’
Upp 16:17
Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från 
tronen i templet: ’Det har skett.’



16:53-17:03

17:38-17:41

17:47-17:56 

20:47-21:07 

21:28-21:38

22:56-23:02 

24:15-24:30 

Upp 7:15
Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans 
tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem.

Upp 22:14
Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd 
och får komma in genom portarna till staden.

Upp 21:2
Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från 
himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Upp 3:17
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.

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 3:18
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.

1 Petr 1:7
Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men 
ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till 
lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Upp 3:19-20
Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och 
vänd om! Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min 
röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid 
med honom och han med mig.

Ords 3:12
för den Herren älskar tuktar han likt en far den son han har kär.

Upp 3:21-22
Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag 
själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron. Du som har 
öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Matt 25:31
När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med 
honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron.
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