
Avsnitt 62:
 Uppenbarelseboken 18

 
Upp 18:1
Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han 
hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från 
honom. 

Hes 43:2
Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, och hans 
röst var som dånet av väldiga vatten, och jorden lystes upp av 
hans härlighet.

Luk 2:9
Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet 
lyste omkring dem, och de blev mycket rädda.

Upp 18:2
Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det 
stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett 
tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och 
avskyvärda fåglar. 

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.’

Jer 51:30
Babels hjältar slutar att strida, de sitter stilla i sina fästen. 
Deras styrka har försvunnit, de har blivit som kvinnor. Man har 
tänt eld på Babels boningar, och dess bommar är 
sönderbrutna.

Sef 2:15
Detta är den glada staden som satt så trygg och tänkte för sig 
själv: ’Jag och ingen annan!’ Vilken ödemark den har blivit, ett 
tillhåll för vilda djur! Alla som går förbi ska vissla åt den och 
slå ihop händerna.
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Upp 18:3
Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens 
kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit 
rika genom hennes omåttliga lyx.

Upp 19:2
för hans domar är sanna och rätta. Han har dömt den stora skökan 
som fördärvade jorden med sin otukt och straffat henne för sina 
tjänares blod.

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 18:4
Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, 
mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes 
plågor. 

Jer 51:6
Fly ut ur Babel! Var och en ska rädda sitt liv så att ni inte går under 
genom dess missgärning, för detta är en hämndens tid för Herren då 
han vedergäller Babel vad det har gjort.
Jer 51:45
Dra ut därifrån, mitt folk. Var och en ska rädda sitt liv undan Herrens 
brinnande vrede.

1 Mos 19:12-14
Sedan sade de till Lot: ’Har du några mer här? Någon svärson, 
söner, döttrar eller någon annan i staden som tillhör dig? För bort 
dem från den här platsen, för vi ska förgöra den. Deras rop har blivit 
så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att förgöra den.’ 
Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, de som skulle få hans 
döttrar, och sade: ’Bryt upp! Ta er ut från den här platsen, för Herren 
tänker förgöra staden.’ Men hans svärsöner trodde att han 
skämtade.

Upp 18:6
Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. 
Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat.

Jer 16:18
Och först ska jag i dubbelt mått straffa dem för deras missgärning 
och synd, därför att de har orenat mitt land med sina livlösa och 
avskyvärda gudar och fyllt min arvedel med sina vidrigheter.
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Jer 17:18
Låt mina förföljare få skämmas, men låt inte mig behöva skämmas. 
Låt dem bli förskräckta, men låt inte mig bli förskräckt. Låt den onda 
dagen drabba dem och krossa dem dubbelt upp.

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 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 18:7
Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära 
och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte 
änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. 

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

Jes 47:7-8
Du tänkte: ’Jag ska vara drottning för alltid!’ Så du tog dig inte i akt 
och tänkte inte på slutet. Hör nu detta, du som lever i lyx, du som 
tronar så trygg, du som säger i ditt hjärta: ’Jag och ingen annan! 
Aldrig ska jag sitta som änka, aldrig veta av barnlöshet.

Upp 18:8
Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg 
och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, 
han som har dömt henne.

Upp 17:16-17
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, för Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan 
och med ett och samma sinne ge sin kungamakt åt vilddjuret tills 
Guds ord har gått i uppfyllelse.

Upp 18:9
Jordens kungar, som har bedrivit otukt med henne och levt i lyx, skall 
gråta och sörja över henne, när de ser röken från den eld som 
bränner upp henne. 
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Hes 27:32-33, Hes 27:35 
Med jämmer stämmer de upp en sorgesång över dig, klagande 
sjunger de om dig: Vem är som Tyrus, som bringats till tystnad mitt 
ute i havet? När dina handelsvaror sattes i land från havet mättade 
du många folk. Med din mängd av gods och bytesvaror gjorde du 
jordens kungar rika [...] Kustländernas alla invånare häpnar över 
dig, deras kungar står rysande med förfäran i sina ansikten.

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. 

Jes 13:19
Med Babel, rikenas krona, kaldeernas vackra stolthet, ska det gå 
som när Gud ödelade Sodom och Gomorra.”

Jer 51:8
Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats. Jämra er över det! 
Hämta balsam för dess plåga, kanske kan den botas.

Upp 18:11
Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre 
köper deras fartygslaster

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.

Apg 21:3
Vi siktade Cypern och lämnade ön bakom oss på babords sida, 
seglade till Syrien och kom till Tyrus där lasten skulle lossas.

Upp 18:12
med guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linnetyg och purpur, 
siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av 
elfenben och av mycket dyrbart trä, brons, järn och marmor,

Hes 27:12-22
Tarshish var din handelspartner, för du var rik på allt. Du fick silver, 
järn, tenn och bly i utbyte mot dina varor. Grekland, Tubal och 
Meshek handlade med dig. Slavar och kopparkärl gav de dig i 
utbyte. Arbetshästar, stridshästar och mulåsnor fick du som betalning 
från Togarmas land. Dedans söner handlade med dig, ja, många 
kustländer var dina kunder. Elfenben och ebenholts förde de till dig 
som betalning. Aram var din handelspartner, för du var rik på 
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konstarbeten. Rubiner, purpurrött tyg, broderade vävnader och fint 
linne, koraller och rubiner gav de dig som betalning. Juda och Israels 
land handlade med dig. Vete från Minnit, bakverk och honung, olja 
och balsam gav de dig i utbyte för dina varor. Damaskus var din 
handelspartner, för du var rik på konstarbeten och allt slags gods. De 
kom med vin från Helbon och med ull från Sahar. Dan och Javan gav 
dig tvinnad tråd som betalning. De gav konstsmitt järn, kassia och 
kalmus i utbyte mot dina varor. Dedan handlade med dig med 
sadeltäcken att rida på. Araberna och Kedars alla furstar tjänade 
dig med sin handel, med lamm och baggar och bockar drev de 
handel hos dig. Sabas och Raamas köpmän gjorde affärer med dig. 
Kryddor av bästa slag och alla slags ädla stenar och guld gav de dig 
som betalning.

Upp 18:13
vidare kanel och dyrbar salva, rökelse och myrra och välluktande 
harts, vin och olja, fint mjöl och säd, nötkreatur och får, hästar och 
vagnar, slavar och livegna. 

Hes 27:13
Grekland, Tubal och Meshek handlade med dig. Slavar och 
kopparkärl gav de dig i utbyte.

Upp 18:15
Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika 
genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, 
och gråta och klaga: 

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 fint linne, purpur och 
scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. 

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 18:17
På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener 
och alla kustfarare, sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod 
de på avstånd 
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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 18:15
Köpmännen som hade handlat med detta och blivit rika genom 
henne ska stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta 
och klaga:

Upp 18:18
och ropade, när de såg röken från den eld som brände upp henne: 
Vilken stad är som den stora staden? 

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.

Hes 27:32
Med jämmer stämmer de upp en sorgesång över dig, klagande 
sjunger de om dig: Vem är som Tyrus, som bringats till tystnad mitt 
ute i havet?

Upp 18:19
Och de strödde jord på huvudet 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 har den blivit ödelagd. 

Klag 2:10
Dottern Sions äldste sitter stumma på marken, de kastar stoft över sitt 
huvud och klär sig i säcktyg. Jerusalems jungfrur sänker sina 
huvuden mot jorden.

Hes 27:29-31
Alla som ror med åror lämnar sina skepp. Sjömän och alla som far 
på havet stannar i land. De ropar högt över dig och klagar bittert, de 
strör stoft på sina huvuden och rullar sig i aska. De rakar sig skalliga 
för din skull och klär sig i säcktyg, de gråter över dig i bitter sorg, 
under bitter klagan.

Upp 18:20
Gläd dig över den, du himmel och ni heliga och ni apostlar och 
profeter. Ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt."

Upp 12:12
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord 
och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom 
han vet att hans tid är kort.
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Jer 51:48
Då ska de jubla över Babel, himmel och jord och allt som finns där, 
för norrifrån kommer härjarna över det, säger Herren.

Jes 44:23
Jubla, ni himlar, för Herren har gjort det! Höj glädjerop, ni jordens 
djup, brist ut i jubel, ni berg, du skog med alla dina träd, för Herren 
har återlöst Jakob, han visar sin härlighet i Israel.

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

1 Kor 4:9
Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist, som dödsdömda. 
Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och 
människor.

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 18:21
Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och 
slungade den i havet och sade: "Så skall Babylon, den stora staden, 
med våldsam kraft störtas ner, och man skall aldrig mer finna den. 

Jer 51:63-64
Och när du har läst upp hela boken, ska du binda en sten vid den 
och kasta den mitt i floden Eufrat och säga: På samma sätt ska Babel 
sjunka ner och aldrig mer komma upp på grund av den olycka som 
jag ska låta drabba det. Och de ska gå under. Här slutar Jeremias 
ord.

Jes 13:19-20
Med Babel, rikenas krona, kaldeernas vackra stolthet, ska det gå 
som när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Aldrig mer ska det bli 
bebyggt, från släkte till släkte ska det ligga obebott. Ingen arab ska 
där slå upp sitt tält, ingen herde slå läger med sin hjord.

Jer 50:39
Därför ska schakaler bo där tillsammans med andra ökendjur. 
Strutsar ska där ha sin boning. Aldrig mer ska någon människa bo 
där, från släkte till släkte ska det vara obebott.
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Upp 18:22
Aldrig mer skall ljudet av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare 
och basunblåsare höras i dig, och ingen hantverkare av något slag 
skall längre finnas därinne. Aldrig mer skall ljudet från en kvarnsten 
höras i dig, 

Jes 24:8, 24:10 
Det är slut med tamburinernas fröjd, de gladas sorl har slutat. Det är 
slut med harpans glädje [...] Den öde staden ligger nerbruten, alla 
hus är stängda så att ingen kommer in.

Upp 18:23
och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud 
och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens 
stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. 

Jer 25:10
Jag ska bland dem göra slut på jubelrop och glädjerop, rop för 
brudgum och rop för brud, kvarnens buller och lampans ljus.

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 18:24
I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade 
blivit slaktade 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.
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