
Avsnitt 63:
 Uppenbarelseboken 19

 
Upp 19:1
Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i 
himlen säga: "Halleluja! Frälsningen och äran och makten 
tillhör vår Gud,

Upp 7:9-10
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, och de ropade med stark röst: 
’Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och 
Lammet!’

Ps 104:35
Må syndare försvinna från jorden och inga gudlösa mer finnas 
till. Lova Herren, min själ! Halleluja!

Upp 19:2
ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den 
stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt, och han 
har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod."

Upp 18:20
Gläd dig över den, du himmel och ni heliga och ni apostlar 
och profeter, för Gud har dömt den och gett er upprättelse.

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 19:5
Och från tronen kom det en röst som sade: "Prisa vår Gud, 
alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora."
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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 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 19:6
Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora 
vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: "Halleluja! Herren vår 
Gud, den Allsmäktige, har blivit konung.

Upp 19:1
Sedan hörde jag liksom en stark röst från en stor skara i himlen: 
’Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud,’

Upp 5:10
Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de 
ska regera på 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.’
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.’
Upp 20:4
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och 
jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu 
vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och 
dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De 
levde och regerade med Kristus i tusen år.
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 22:5
Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller 
solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera 
som kungar i evigheters evighet.
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Upp 19:7
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop 
har kommit, och hans brud har gjort sig redo.

Matt 5:12
Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde 
man profeterna före er.

Ef 5:25-27
Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och 
offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat 
den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen 
inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig 
och fläckfri skulle den vara.

Matt 22:2
Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son.

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.
Matt 25:10
Men när de hade gått i väg för att köpa kom brudgummen, och de 
som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren 
stängdes.

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.’
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.’
Joh 12:23
Jesus svarade: ’Stunden har kommit när Människosonen ska 
förhärligas.’

2 Kor 7:1
När vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt 
som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i vördnad för 
Gud.
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Upp 19:8
Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg." Linnetyget är 
de heligas rättfärdighet.

Upp 15:6
Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet, klädda 
i skinande rent linne och med bälten av guld runt bröstet.

Matt 22:30
Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man 
är som änglarna i himlen.

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.

1 Kor 15:51-53
Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska 
alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens 
ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska 
förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta 
dödliga kläs i odödlighet.

Upp 19:11
Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på 
den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i 
rättfärdighet.

1 Tim 6:11
Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter 
rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

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." 

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.’

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.
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Luk 22:18
För jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens 
frukt förrän Guds rike kommer.
Luk 22:29-30
och jag överlämnar riket till er liksom min Far har överlämnat det till 
mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta 
på troner och döma Israels tolv stammar.

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.
Jes 25:6
Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en 
festmåltid med feta rätter och lagrade viner, feta, mustiga rätter och 
lagrat, klarat vin.

Upp 19:10
Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till 
mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina 
bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu 
vittnesbörd är profetians ande."

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.

Job 1:6
En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, 
och Åklagaren kom också med bland dem.
Gal 4:6
Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, 
som ropar: ’Abba! Far!’

Upp 19:11
Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på 
den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 

Upp 4:2
Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon 
satt på tronen.
Upp 6:13
Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina 
omogna frukter när det skakas av en kraftig vind.
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Upp 19:17
Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till 
alla fåglar som flög uppe på himlen: ’Kom och samlas till Guds stora 
måltid,’

Luk 3:21
När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, 
öppnades himlen

Upp 19:8
Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de heligas 
rättfärdighet.

Ps 96:13
inför Herren, för han kommer, han kommer för att döma jorden. Han 
ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Upp 13:4
De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de 
tillbad vilddjuret och sade: ’Vem är som vilddjuret? Vem kan strida 
mot det?’

Upp 19:12
Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många 
kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 

Upp 1:14
Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var 
som eldslågor.

Upp 3:12
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.

Upp 19:13
Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn 
han har fått är "Guds Ord".

Jes 63:2-3
Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en 
vintrampares? ’Jag har trampat vinpressen själv, ingen bland folken 
hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i 
min harm. Deras blod stänkte på mina kläder, och jag fick hela min 
dräkt fläckad.’
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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.

Joh 1:1
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var 
Gud.

Upp 19:14
De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var 
klädda i vitt, rent linnetyg. 

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

2 Thess 1:7
och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när 
Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar

Matt 26:53
Eller tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig 
mer än tolv legioner änglar?

Upp 12:7
Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot 
draken. Och draken och hans änglar stred,

Upp 15:6
Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet, klädda 
i skinande rent linne och med bälten av guld runt bröstet.
2 Kung 6:17 
Och Elisha bad: ”Herre, öppna hans ögon så att han ser.” Då 
öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt 
av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha.”

Upp 19:15
Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken 
med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, 
den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 

Upp 1:16
I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett 
skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner 
i all sin kraft.
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Jes 11:4
utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med rättvisa 
skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin 
muns stav, döda de ogudaktiga med sina läppars ande.

Ps 2:7-9
Jag vill förkunna Herrens beslut, han sade till mig: ’Du är min Son, 
jag har fött dig i dag. Be mig, så ger jag dig hednafolken till arvedel 
och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå 
sönder dem som lerkärl.’

Upp 14:20
Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och 
nådde upp till betslen på hästarna ettusen sexhundra stadier bort.

Upp 16:14, 16:16
De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela 
världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, 
stora dag [...] Och de samlade dem på den plats som på hebreiska 
heter Harmagedon.

Upp 19:16

1 Tim 6:14-15
bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi 
ankomst, som den salige, ende Härskaren ska låta oss få se när tiden 
är inne. Han är kungarnas Kung och herrarnas Herre,

Dan 2:37
Du, o konung, är kungarnas kung. Himlens Gud har gett dig rike, 
styrka, makt och ära.
Esra 7:12
Från Artashasta, kungarnas kung, till prästen Esra, lärare i himlens 
Guds lag, och så vidare.

5 Mos 10:17
för Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud 
som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte 
tar mutor.
Ps 136:3
Tacka herrarnas Herre, evig är hans nåd.

Upp 17:14
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 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.’

Upp 19:17
Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till 
alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: "Kom och samlas till 
Guds stora måltid, 

Hes 39:17
Människobarn, så säger Herren Gud: Säg till alla slags fåglar och till 
markens alla djur: Samla er, kom hit och samlas från alla håll till mitt 
slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag ordnar åt er på Israels berg. 
Ni ska få äta kött och dricka blod.

Upp 19:18
så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött 
av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och 
slavar, små och stora."

Upp 6:15
Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och 
mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens 
klippor,

Upp 13:16
Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar 
– att ta emot ett märke på högra handen eller pannan,

Matt 24:28
Där liket ligger, där samlas gamarna.

Upp 19:19
Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade 
till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 

Upp 16:14, 16:16
De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela 
världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, 
stora dag [...] Och de samlade dem på den plats som på hebreiska 
heter Harmagedon.

Ps 2:2
Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren 
och hans Smorde.
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Upp 17:14
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.

Upp 19:20
Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade 
gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som 
hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande 
kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. 

Upp 13:14-16
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. 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.
Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar 
– att ta emot ett märke på högra handen eller pannan,

2 Thess 2:8
Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda 
med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.

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 19:21
De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och 
alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.

Jes 66:16
för med eld och med sitt svärd ska Herren gå till rätta med alla 
människor, och många ska bli slagna av Herren.
Jes 11:4
utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med rättvisa 
skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin 
muns stav, döda de ogudaktiga med sina läppars ande.
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