
Avsnitt 61:
 Uppenbarelseboken 17

 
Upp 17:1
En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade 
med mig och sade: "Kom, jag ska visa dig domen över den 
stora skökan som tronar på väldiga vatten.

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.

Upp 17:15
Och han sade till mig: ’Vattnen som du såg där skökan tronar, 
det är folk och människomassor och länder och språk.’

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

Jes 23:17
För efter sjuttio år ska Herren se till Tyrus, och hon ska åter ta 
emot prostitutionspengar och begå otukt med jordens alla 
länder i hela världen.

Sak 9:3
Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och 
guld som smuts på gatorna.

Upp 18:23
och aldrig mer ska en lampas sken lysa i dig. Och aldrig mer 
ska rösten av brudgum och brud höras i dig. Dina köpmän var 
jordens stormän, för alla folk blev förledda genom din 
häxkonst.

Upp 17:3
I Anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en 
kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska 
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namn och med sju huvuden och tio horn.

Upp 12:6
Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud 
berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen 
tvåhundrasextio dagar.

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 11:3
Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd 
drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina 
huvuden.
Upp 13:2
Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter 
som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det 
sin makt och sin tron och stor auktoritet.

Upp 18:3
Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens 
kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit 
rika av hennes omåttliga lyx.
Upp 18:19 
Och de strödde jord över sina huvuden och grät och klagade 
högljutt: Ve, ve över den stora staden där alla som hade fartyg 
på havet blev rika genom dess rikedom! På en enda timme 
blev den ödelagd.

Upp 17:4
Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med 
guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en 
guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 

Luk 16:19
Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och 
levde i fest och lyx varje dag.

Ords 31:21
Hon oroar sig inte för sin familj när vintern kommer, för alla i 
huset är klädda i scharlakansröd ull.

Upp 18:3
Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens 
kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit 
rika av hennes omåttliga lyx.
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Upp 17:2
Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är 
berusade av hennes otukts vin.

Upp 17:5
På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: "Det stora 
Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter."

1 Mos 3:20
Mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till allt levande.

Jes 23:15-16
På den dagen ska Tyrus vara bortglömt i sjuttio år, lika länge som en 
kungs dagar. Men efter sjuttio år ska det gå med Tyrus som i visan 
om den prostituerade: Ta din harpa och gå runt i staden, du 
bortglömda prostituerade. Spela vackert och sjung flitigt, så att du 
blir ihågkommen.
Nah 3:4
Allt sker för hennes stora otukt, den vackra horan, häxkonsternas 
mästarinna, hon som sålde folken genom sin otukt och folkstammar 
genom sina häxkonster.

Upp 17:18
Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över 
kungarna på jorden.

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 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 13:3
Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess 
dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över 
vilddjuret och följde det.
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2 Thess 2:3
Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och 
laglöshetens människa träda fram, fördärvets son,

Upp 19:20
Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade 
gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit 
emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i 
eldsjön som brinner av svavel.

Upp 13:3
Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess 
dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över 
vilddjuret och följde det.

Upp 17:9
Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg som 
kvinnan sitter på. De är också sju kungar. 

Jer 51:25
Se, jag vänder mig mot dig, du fördärvets berg, säger Herren, du 
som fördärvar hela jorden, och jag ska sträcka ut min hand mot dig 
och störta dig ner från klipporna och göra dig till ett förbränt berg,

Dan 2:35
Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. 
Allt blev som agnar från tröskplatserna om sommaren, och vinden 
förde bort det så att inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade 
träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

Upp 17:1
En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig 
och sade: ’Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som 
tronar på väldiga vatten.’

Upp 17:15
Och han sade till mig: ’Vattnen som du såg där skökan tronar, det är 
folk och människomassor och länder och språk.’

Upp 17:10
Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han 
kommer ska han bara bli kvar en kort tid.

1 Mos 10:10
Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Shinars 
land.
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Dan 2:38-39
I din hand har han gett människorna, markens djur och himlens 
fåglar, var de än bor, och han har satt dig att härska över dem alla. 
Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat 
rike, svagare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar som ska 
härska över hela jorden.

Upp 17:10
Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han 
kommer ska han bara bli kvar en kort tid. 

Upp 12:3
Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake 
med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden.

Upp 13:3
Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess 
dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över 
vilddjuret och följde det.

Upp 17:11
Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till 
de sju, och han går mot fördärvet.

Upp 13:14 
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.

Upp 17:12
Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något 
rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme 
regera som kungar.

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 17:13-14
De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt 
vilddjuret. 14 De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra 
dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom 
han är herrarnas Herre och kungarnas Kung.
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Upp 19:19
Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade 
till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här.

Jud 1:1
Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror. Till dem som är 
kallade och älskade i Gud Fadern och bevarade i Jesus Kristus.
1 Thess 1:4
Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda
1 Thess 2:10
Ni är vittnen, ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och rent vi 
uppträdde bland er troende.

1 Thess 4:14-17
Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma 
sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. 
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.

Upp 19:16
Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: 
’Kungarnas Kung och herrarnas Herre.’

Upp 17:16
Och de tio hornen du såg och vilddjuret, de ska hata skökan och 
göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna 
upp henne i eld, 

Upp 18:8-9
Därför ska hennes plågor komma på en och samma dag: död och 
sorg och svält, och hon ska brännas upp i eld. Mäktig är Herren Gud 
som har dömt henne. Jordens kungar, som har horat med henne och 
levt i lyx, ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den 
eld där hon brinner.

Upp 17:18
Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över 
kungarna på jorden.
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Upp 18:10
Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du 
stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen 
över dig.
Upp 18:16
Ve, ve, du stora stad som var klädd i linne, purpur och scharlakan 
och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor!
Upp 18:18-19
och såg röken från den eld där hon brann, och de ropade: Vilken 
stad var som denna stora stad? Och de strödde jord över sina 
huvuden och grät och klagade högljutt: Ve, ve över den stora staden 
där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom! På 
en enda timme blev den ödelagd.

Jes 1:21
Vilken prostituerad hon har blivit, den trogna staden! Den var full av 
rättvisa, rättfärdighet bodde därinne – men nu mördare.
Hes 23:4-5
Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. De blev mina och 
födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och 
Oholiba för Jerusalem. Men Ohola begick äktenskapsbrott i stället 
för att hålla sig till mig. Hon fick begär till sina älskare, grannarna 
assyrierna.
Jes 23:15-16
På den dagen ska Tyrus vara bortglömt i sjuttio år, lika länge som en 
kungs dagar. Men efter sjuttio år ska det gå med Tyrus som i visan 
om den prostituerade: ’Ta din harpa och gå runt i staden, du 
bortglömda prostituerade. Spela vackert och sjung flitigt, så att du 
blir ihågkommen.’
Nah 3:4
Allt sker för hennes stora otukt, den vackra horan, häxkonsternas 
mästarinna, hon som sålde folken genom sin otukt och folkstammar 
genom sina häxkonster.

Upp 17:4
Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld 
och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av 
skändligheter och smuts från hennes otukt.
Upp 17:3
I Anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som 
satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju 
huvuden och tio horn. 
Upp 18:12
laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, 
siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av 
elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor, 
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Upp 18:13
dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och 
olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och 
människors kroppar och själar. 
Upp 18:22-23
Aldrig mer ska ljudet av harpspelare och sångare och flöjtblåsare 
och trumpetare höras i dig, och aldrig mer ska hantverkare av olika 
slag finnas i dig. Aldrig mer ska ljudet av en kvarnsten höras i dig, 
och aldrig mer ska en lampas sken lysa i dig. Och aldrig mer ska 
rösten av brudgum och brud höras i dig. Dina köpmän var jordens 
stormän, för alla folk blev förledda genom din häxkonst. 
Upp 18:11
Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen 
längre köper deras fartygslaster, 
Upp 18:19
Och de strödde jord över sina huvuden och grät och klagade 
högljutt: Ve, ve över den stora staden där alla som hade fartyg på 
havet blev rika genom dess rikedom! På en enda timme blev den 
ödelagd. 
Upp 18:9
Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska gråta 
och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner.
Upp 17:2
Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är 
berusade av hennes otukts vin.
Upp 17:1
En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig 
och sade: "Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som 
tronar på väldiga vatten.
Upp 17:15
Och han sade till mig: "Vattnen som du såg där skökan tronar, det är 
folk och människomassor och länder och språk. 
Upp 17:3
I Anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som 
satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju 
huvuden och tio horn. 
Upp 17:5
På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: "Det stora 
Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter."
Upp 17:4
Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld 
och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av 
skändligheter och smuts från hennes otukt.
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. 
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Upp 18:24
Och i staden fanns blod av profeter och heliga och alla som slaktats 
på jorden."


