
Avsnitt 64:
 Uppenbarelseboken 20

 
Upp 20:1
Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till 
avgrunden och en stor kedja i handen.

Upp 9:1
Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna 
som hade fallit från himlen ner på jorden, och den fick nyckeln 
till avgrundens brunn.

Upp 12:9
Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul 
och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på 
jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Judas 1:6
Och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan 
övergav sin rätta hemvist, dem håller han i förvar i mörker 
med eviga bojor till den stora dagens dom.

Upp 20:2
Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och 
Satan, och band honom för tusen år. 

Upp 12:9
Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul 
och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på 
jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Upp 20:3
Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och 
förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda 
folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han 
släppas lös för en kort tid.
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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.”

1 Joh 5:19
Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.

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. 

1 Kor 6:2 
Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om världen ska 
dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker?

Matt 19:28
Jesus sade till dem: ’Jag säger er sanningen: Vid pånyttfödelsen, när 
Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då ska också ni som 
har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.’

Upp 2:26
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, 
honom ska jag ge makt över folken.

Upp 5:10
Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de 
ska regera på jorden.

Upp 6:9
När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av 
dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som 
de hade.

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.

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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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 1:17-18
När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han 
lade sin högra hand på mig och sade: ’Var inte rädd. Jag är den 
förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i 
evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet.’

Joh 14:19
Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, 
för jag lever och ni ska leva.

2 Tim 2:11-12
Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva 
med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar 
vi honom, ska han också förneka oss.

Upp 20:5
Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta 
är den första uppståndelsen.

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 15:22-23
Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 
Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, 
när han kommer, de som tillhör honom.

Luk 14:14
Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska 
få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.

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 2:11
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som 
segrar ska inte skadas av den andra döden.
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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 1:6
och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är 
äran och makten i evigheters evighet. Amen.
Upp 5:10
Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de 
ska regera på jorden.

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. 
2 Tim 2:12
Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, 
ska han också förneka oss.

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.’

Dan 7:13-14
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. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla 
folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt 
välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.
Dan 7:27
Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt 
det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och 
alla välden ska tjäna och lyda det.

2 Tim 4:1
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska 
döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike:

Matt 25:31-32
När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med 
honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska 
samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som 
herden skiljer fåren från getterna.
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.
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1 Kor 4:5
Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska kasta 
ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter, 
och då ska var och en få sitt beröm av Gud.

Jes 2:4
Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många folk. Då 
ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till 
vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för 
krig.

Jes 11:9
Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra 
något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet 
täcker havet.

Ps 72:11
Alla kungar ska falla ner för honom, alla folk ska tjäna honom.

Rom 8:19-22
Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska 
uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av 
egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns 
det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under 
förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att 
hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas.
Jes 11:6-9
Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland 
killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara 
tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska 
gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta 
halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla, ett 
avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt 
heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något, för landet 
ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet.

Jes 65:20
Där ska inte mer finnas spädbarn som lever bara några dagar, eller 
gamla män som inte uppnår sina dagars mått. Den som dör vid 
hundra års ålder är en ung man, och först vid hundra års ålder ska 
syndaren drabbas av förbannelsen.

Luk 20:35-36
Men de som anses värdiga att nå den andra världen och 
uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. 
De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, 
eftersom de är uppståndelsens barn.
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17:33-17:39

18:25-18:47 

18:55-19:07

19:18-19:29
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20:13-20:24

20:31-20:42 

Upp 20:8
Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog 
och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets 
sand.

Upp 20:3
Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och 
förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken 
förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en 
kort tid.

Hes 38:2 
Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot 
storfursten över Meshek och Tubal, och profetera mot honom.

1 Mos 32:12
Du har själv sagt: Jag ska göra dig mycket gott och låta dina 
efterkommande bli som havets sand, omöjliga att räkna.

Jos 11:4
Dessa drog ut med alla sina härar, en folkskara så talrik som sanden 
på havets strand, och med ett stort antal hästar och vagnar.

Upp 20:9
De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger 
och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde 
dem. 

Apg 23:32
Nästa dag lät de ryttarna fortsätta med honom och återvände själva 
till fästningen.

Jer 3:17
På den tiden ska man kalla Jerusalem ’Herrens tron’, och alla 
hednafolk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och 
de ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan.

2 Kung 1:10
Elia svarade befälet: ’Om jag är en gudsman ska eld komma ner 
från himlen och förtära dig och dina femtio man.’ Då kom eld ner 
från himlen och förtärde honom och hans femtio man.

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 25:41
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 20:11
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans 
ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem.

Ps 97:2
Moln och töcken omger honom, rätt och rättfärdighet är grunden för 
hans tron.

Joh 5:22
Och Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till 
Sonen

Apg 17:31
Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med 
rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit 
tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.

Upp 21:1
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den 
första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

2 Petr 3:7
Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord 
sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa 
människorna ska dömas och gå under.

Upp 20:12
Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker 
öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda 
dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna.

Apg 24:15
Och jag har samma hopp till Gud som de, att både rättfärdiga och 
orättfärdiga ska uppstå en gång.

Luk 11:31
Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli 
deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos 
vishet, och här är något som är större än Salomo.

Hebr 9:27
Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas,
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Matt 25:31-32
När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med 
honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska 
samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som 
herden skiljer fåren från getterna.

Jes 65:20
Där ska inte mer finnas spädbarn som lever bara några dagar, eller 
gamla män som inte uppnår sina dagars mått. Den som dör vid 
hundra års ålder är en ung man, och först vid hundra års ålder ska 
syndaren drabbas av förbannelsen.

Upp 3:5
Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig 
stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min 
Far och hans änglar.

Rom 2:5-6
Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens 
dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Han ska löna var 
och en efter hans gärningar:

Jer 17:10 
Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var 
och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.

Upp 20:13
Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet 
gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina 
gärningar.

Matt 10:28
Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda 
själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i 
Gehenna.

Upp 20:14
Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga 
eldsjön, är den andra döden.

1 Kor 15:26
Som den sista fienden berövas döden sin makt.
Upp 21:4
Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas 
mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr 
var är borta.
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Upp 20:15
Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Ps 69:29
Låt dem utplånas ur de levandes bok, låt dem inte bli skrivna bland 
de rättfärdiga.

Rom 2:5-8
Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens 
dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Han ska löna var 
och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det 
goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och straff 
åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan 
orättfärdigheten.

Matt 18:9
Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån 
dig! Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda 
ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna.
Matt 5:29
Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det 
ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad 
än att hela din kropp kastas i Gehenna.
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