
Avsnitt 59:
 Uppenbarelseboken 14

 
Upp 14:1
Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg, och med 
honom etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och 
hans Fars namn skrivet på sina pannor. 

Upp 5:12
och de sade med stark röst: ’Lammet som blev slaktat är 
värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, 
härligheten och lovsången!’

Jes 24:23
Då ska månen blygas och solen skämmas, för Herren Sebaot 
ska då vara kung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina 
äldste, i härlighet.

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.

Upp 7:4
Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, 
etthundrafyrtiofyra tusen från Israels alla stammar:

Ob 1:17
Men på Sions berg ska det finnas en räddad skara. Det ska 
vara en helig plats, och Jakobs hus ska åter få råda över sina 
besittningar.

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 
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berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som 
Herren har sagt, bland de överlevande som Herren kallar.

Upp 7:3
Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt 
sigill på vår Guds tjänares pannor!

Upp 13:16-17
Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och 
slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 
så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, 
vilddjurets namn eller dess namns tal.

Upp 14:3
De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna 
och de äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom 
dessa etthundrafyrtiofyra tusen som är friköpta från jorden.

Upp 15:2-3
Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på 
glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild 
och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och 
sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: ’Stora 
och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. 
Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung.’

Jer 31:11-12
För Herren ska befria Jakob och friköpa honom från den som 
är starkare än han. De ska komma och jubla på Sions höjd 
och strömma som en flod till Herrens goda, till säd, vin och 
olja och till unga får och oxar. Deras själ ska vara som en 
vattenrik trädgård, och de ska inte sörja mer.

Jes 35:10
Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med 
jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje 
ska de få, sorg och suckan ska fly bort.

Upp 14:4
Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är 
jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är 
friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och 
Lammet. 

Hebr 13:4
Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen 
bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt 
omoraliska och äktenskapsbrytare.
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Upp 5:9
Och de sjöng en ny sång: ’Du är värdig att ta bokrullen och bryta 
dess sigill, för du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt 
människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk.’

Upp 14:5
I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria.

Sef 3:13
De som är kvar av Israel ska inte göra orätt eller tala lögn, och ingen 
falsk tunga ska finnas i deras mun. De ska få beta och lägga sig ner 
utan att någon skrämmer dem.

Fil 2:15
så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt 
och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen

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 13:7 
Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och 
det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.

Upp 14:7
och han sade med stark röst: "Vörda Gud och ge honom äran! 
Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort 
himlen och jorden, havet och vattenkällorna."

Apg 14:15
Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni! Vi 
kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa 
tomma avgudar till den levande Guden, han som gjort himmel, jord 
och hav och allt som finns i dem.

Upp 14:8
En annan ängel följde efter, och han sade: "Fallet, fallet är det stora 
Babylon, som gav alla folk att dricka av sin otukts vredesvin."

Upp 16:19
Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade 
samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren 
med sin stränga vredes vin.
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Jes 21:9
Och se, här kommer en vagn med män och ryttare i par! Och han 
tog till orda och sade: ’Det har fallit! Babel har fallit! Alla dess 
avgudabilder är slagna till marken.’

Jes 51:9
Vakna, vakna, klä dig i kraft, du Herrens arm! Vakna som i forna 
dagar, i gångna tider. Var det inte du som högg Rahab i bitar, som 
genomborrade draken?
Jes 52:11
Dra bort! Dra bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut 
från henne! Rena er, ni som bär Herrens kärl.

Upp 17:2
Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är 
berusade av hennes otukts vin.

Upp 14:9-10
En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: "Om någon 
tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller 
hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat 
hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de 
heliga änglarna och inför Lammet. 

Jer 25:15-16
För så sade Herren, Israels Gud, till mig: ’Ta denna bägare med 
vredesvin ur min hand och låt alla hednafolk dit jag sänder dig 
dricka av den. De ska dricka så att de raglar och förlorar förståndet 
på grund av det svärd som jag ska sända bland dem.’

Ps 75:9
I Herrens hand är en bägare med skummande vin, full av blandad 
dryck. Han häller upp, och jordens alla gudlösa måste dricka den i 
botten.

Upp 21:8
Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de 
sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, 
de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den 
andra döden.

Upp 20:10
Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel 
där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas 
dag och natt i evigheters evighet.
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Matt 25:31
När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med 
honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron.

Matt 25:41
Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort 
från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt 
djävulen och hans änglar.

Upp 14:11
Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro 
vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som 
tar emot märket med dess namn.

Upp 20:10
Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel 
där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas 
dag och natt i evigheters evighet.

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

Upp 13:10
Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om 
någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig 
de heligas uthållighet och tro.

1 Joh 2:3
Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud.
1 Joh 3:22-24
och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans 
bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud: att vi 
ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som 
han befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och 
Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han 
gett oss.
1 Joh 5:2-3
När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds 
barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud 
är inte tunga

Upp 2:13
Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt 
namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då 
Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.
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16:56-17:12
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18:54-19:07

Upp 14:13
Och jag hörde en röst från himlen: "Skriv: Saliga är de döda som 
härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina 
mödor, för deras gärningar följer dem."

Upp 13:15
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 15:2
Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet 
stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns 
tal. De har Guds harpor i händerna

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 19:9
Och ängeln sade till mig: ’Skriv! Saliga är de som är bjudna till 
Lammets bröllopsmåltid.’ Och han tillade: ’Dessa Guds ord är 
sanna.’

Ps 116:15
Dyrbar i Herrens ögon är hans trognas död.

Upp 20:6
Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över 
dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och 
Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Upp 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

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.
Dan 12:13
Men gå du bort tills slutet kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå 
och få din lott vid dagarnas slut.
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Upp 14:14
Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade 
en människoson. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin 
hand en skarp skära.

Upp 1:7
Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de 
som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig 
för hans skull. Ja, amen.

Dan 7:13
I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson 
kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes 
fram inför honom.

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 16:17
Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från 
tronen i templet: ’Det har skett.’

Mark 4:29
Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för 
skördetiden är inne.

Matt 13:39
Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och 
skördemännen är änglar.

Mark 13:32
Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, 
inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Upp 14:16
Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden 
skördades.

Joh 4:1-2
När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar 
och döpte fler än Johannes – även om det inte var Jesus själv som 
döpte, utan hans lärjungar

Matt 13:39
Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och 
skördemännen är änglar.
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Matt 13:30
Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är 
inne, ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och 
bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min 
lada.
Matt 13:43 
Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin Fars rike. Hör, du som har 
öron!

Matt 24:31
Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla 
hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till 
den andra.

1 Thess 4:16-17
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.

Upp 14:18
Och ännu en ängel kom ut från altaret, han som hade makt över 
elden. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: 
"Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna från jordens 
vinstock, för dess druvor är mogna." 

Joel 3:13
Låt lien gå, för skörden är mogen. Kom och trampa, för pressen är 
full. Presskaren flödar över, för deras ondska är stor.

5 Mos 32:32
för deras vinstock är från Sodoms vinstock och från Gomorras fält. 
Deras druvor är giftiga druvor, deras klasar är beska.

Upp 14:19
Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från 
jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress.

Joel 3:13
Låt lien gå, för skörden är mogen. Kom och trampa, för pressen är 
full. Presskaren flödar över, för deras ondska är stor.

Upp 14:20
Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och 
nådde upp till betslen på hästarna ettusen sexhundra stadier bort.
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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 3:12-13
Låt hednafolken resa sig och dra ut till Joshafats dal, för där ska jag 
sitta till doms över alla hednafolk häromkring. Låt lien gå, för 
skörden är mogen. Kom och trampa, för pressen är full. Presskaren 
flödar över, för deras ondska är stor.

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.

Jes 34:2-3
För Herrens vrede riktas mot alla hednafolk, hans harm mot alla 
deras härskaror. Han viger dem åt förintelse, han utlämnar dem till 
slakt. Deras slagna ska kastas bort, stank stiger från deras döda 
kroppar, bergen flyter av deras blod.
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