
Avsnitt 56:
 Uppenbarelseboken 11

 
Upp 11:1
Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: "Stå 
upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där 
inne.

Sak 2:1-2
Och jag lyfte min blick och fick se en man med ett mätsnöre i 
handen. Då frågade jag: ’Vart går du?’ Han svarade: ’Jag ska 
mäta Jerusalem för att se hur brett och långt det ska bli.’

Upp 11:2
Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är 
given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden 
under sina fötter i fyrtiotvå månader.

Matt 4:5
Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde 
honom på tempelmurens krön

Luk 21:24
De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla 
hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills 
hedningarnas tider är fullbordade.

Upp 11:3
Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen 
tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.

5 Mos 19:15
Det är inte nog om bara ett vittne träder upp mot någon som 
anklagas för ett brott eller en synd, vilken synd han än kan ha 
begått. Efter två eller tre vittnens ord ska var sak avgöras.

Apg 1:8
Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och 
bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och 
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ända till jordens yttersta gräns.

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.
Mal 4:5-6
Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, 
den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan 
till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte 
kommer och viger landet åt förintelse.

Matt 17:11
Han svarade: ’Elia ska komma och återupprätta allt.’

Mal 3:1
Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen 
för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt 
tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han 
kommer, säger Herren Sebaot.

Upp 11:2
Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är 
given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden 
under sina fötter i fyrtiotvå månader.

Upp 13:5
Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, 
och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.

Jer 4:8
Klä er därför i säcktyg, klaga och jämra er, för Herrens 
brinnande vrede har inte vänt sig bort från oss.

Jes 1:16
Tvätta er, gör er rena! Ta bort era onda gärningar ur min 
åsyn. Sluta att göra det som är ont,
Jes 20:2
på den tiden talade Herren genom Jesaja, Amos son. Han 
sade: ’Gå och lossa säcktyget från dina höfter och ta av dig 
skorna från fötterna.’ Han gjorde så och gick naken och 
barfota.

Upp 11:4
Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står 
inför jordens Herre. 
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Sak 4:3
Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och 
ett på vänstra.
Sak 4:14
Då sade han: ’Dessa två är de smorda som står inför hela jordens 
Herre.’

Sak 4:2
Han sade till mig: ’Vad ser du?’ Jag svarade: ’Jag ser en ljusstake, 
helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör 
går till de särskilda lamporna däruppe.’
Sak 4:12
Och jag frågade honom igen: ’Vad betyder de två olivkvistarna intill 
de två gyllene rännor där den gyllene oljan rinner ner?’
Sak 4:6
Då sade han till mig: ’Här är Herrens ord till Serubbabel: Varken 
genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren 
Sebaot.’

Sak 4:14
Då sade han: ’Dessa två är de smorda som står inför hela jordens 
Herre.’

1 Kung 17:1
Tishbiten Elia, som kom från Gilead, sade till Ahab: ’Så sant Herren 
Israels Gud lever, honom som jag tjänar: Under de här åren ska 
varken dagg eller regn falla, om inte jag säger det.’

Upp 11:5
Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär 
deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det 
sättet.

Jer 5:14
Därför säger Herren Gud Sebaot så: Eftersom ni talar på det sättet, 
se, därför ska jag göra mina ord i din mun till en eld och detta folk 
till ved, och elden ska förtära dem.

Apg 5:9-10
Då sade Petrus till henne: ’Varför kom ni överens om att fresta 
Herrens Ande? Se, de som har begravt din man står vid dörren, och 
de ska bära bort dig också.’ Och plötsligt föll hon död ner vid hans 
fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar 
bort och begravde henne bredvid hennes man.

Upp 11:6
De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar 
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de profeterar, och de har makt att förvandla vattnen till blod och att 
slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

Luk 4:25
I sanning säger jag er: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, 
när himlen var stängd i tre år och sex månader och svår svält 
drabbade hela landet.

Jak 5:17
Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att 
det inte skulle regna, och då regnade det inte över landet under tre 
år och sex månader.

Upp 11:2
Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt 
hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 
fyrtiotvå månader.

Joel 2:23
Jubla, ni Sions barn, gläd er i Herren er Gud, för han ger er Läraren 
till rättfärdighet. Han ska sända er rikligt med regn, både höstregn 
och vårregn som tidigare.

Upp 11:7
Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, ska vilddjuret som kommer 
upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem.

Upp 13:1
Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och 
sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina 
huvuden.
Upp 17:8
Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma 
upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare 
som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse 
ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men 
ska komma.

Upp 11:8
Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat 
kallas Sodom och Egypten och där även deras Herre blev korsfäst. 

Jes 1:1
Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg 
när Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda
Jes 1:10
Hör Herrens ord, ni Sodomsfurstar, lyssna till vår Guds undervisning, 
du Gomorrafolk!”



2 Mos 20:2
Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur 
träldomshuset.

Gal 4:25
Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien och motsvarar det 
nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn.

Upp 11:12
Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: "Kom hit 
upp!" Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg 
dem. 

Apg 1:9-10 
När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog 
honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, 
stod plötsligt två män i vita kläder hos dem.

Upp 11:14
Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart.

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 11:18
Folken vredgades, och din vrede har kommit, tiden när de döda ska 
dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och 
dem som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som 
fördärvar jorden.

Upp 11:15
Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i 
himlen: "Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, 
och han ska vara kung i evigheters evighet."

Ob 1:21
Frälsare ska dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg. Och 
riket ska tillhöra Herren.
Ef 5:5
Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså 
en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike.

Dan 7:14
Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och 
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språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta 
slut, och hans rike ska inte förstöras.

Luk 1:33
Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska 
aldrig ta slut.

Upp 11:16
Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på 
sina ansikten och tillbad Gud 

Upp 4:10
då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och 
tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina 
kronor inför tronen och säger:
Upp 5:8
Och när det tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de tjugofyra 
äldste ner inför Lammet. Var och en hade en harpa och skålar av 
guld fulla med rökelse, som är de heligas böner.
Upp 5:14
Och de fyra varelserna sade: ’Amen.’ Och de äldste föll ner och 
tillbad.

Upp 11:17
och sade: "Vi tackar dig, Herre Gud Allsmäktig, du som är och som 
var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung.

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

Upp 11:18
Folken vredgades, och din vrede har kommit, tiden när de döda ska 
dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och 
dem som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem
som fördärvar jorden."

Ps 2:1-2, 2:4, 2:6
Varför är hednafolken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? 
Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren 
och hans Smorde [...] Han som tronar i himlen ler, Herren gör narr 
av dem [...] ’Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga 
berg.’

Upp 19:15
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.
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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.

2 Kor 5:10
Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få 
igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Upp 22:12
Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var 
och en efter hans gärningar.

Matt 16:27
Människosonen ska komma i sin Fars härlighet med sina änglar, och 
då ska han löna var och en efter hans gärningar.

Upp 8:9
och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg 
gick under.

2 Thess 1:7-9
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,

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 11:1
Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: ’Stå upp 
och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne.’
Upp 15:5
Därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, 
öppnades.

Upp 16:18 & 16:21
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 [...] Stora hagel, tunga 
som talenter, föll från himlen över människorna, och de hädade Gud 
för hagelplågan eftersom den var mycket svår.
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