
Avsnitt 66:
 Uppenbarelseboken 22

 
Upp 22:1
Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, 
som går ut från Guds och Lammets tron.

Ps 46:5
En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, 
den Högstes heliga boning.

Upp 21:6
Sedan sade han till mig: ’Det har skett. Jag är A och O, 
begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur 
källan med livets vatten.’

Upp 22:2
Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. 
Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och 
trädets löv ger läkedom åt folken.

1 Mos 2:8-9
Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte 
där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla 
slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att 
äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med 
kunskap om gott och ont.

Upp 2:7
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt 
den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i 
Guds paradis.

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 22:3
Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska 
stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 

1 Mos 3:16-19
Till kvinnan sade han: ’Jag ska göra din möda stor när du blir 
havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din 
åtrå vara, och han ska råda över dig.’ Till Adam sade han: ’Du 
lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte 
äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda 
ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den 
bära åt dig, och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska 
du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, för av den är du 
tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli.’

Upp 7:15
Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans 
tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem.

Upp 3:21
Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag 
själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron.

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.

Ef 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Till de heliga som 
bor i Efesos och tror på Kristus Jesus.

Upp 22:4
De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. 

Matt 5:8
Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.

2 Mos 33:20
Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig 
och leva.”

1 Tim 6:16
han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma 
och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och 
evig makt! Amen.
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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 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 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.

Upp 21:25
Dess portar ska aldrig stängas om dagen – natt ska inte finnas där –

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

Dan 7:18
Men den Högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evigt, 
ja, i evigheters evighet.

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 22:6
Och han sade till mig: "Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, 
profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare 
vad som snart måste ske."

Upp 1:1
Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa 
sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och 
gjorde det känt för sin tjänare Johannes
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Upp 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i 
församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara 
morgonstjärnan.

Upp 22:7
"Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid 
profetians ord i denna bok."

Upp 3:11
Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

Jes 60:22
Av den minste ska det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, 
Herren, ska låta det ske snabbt när dess tid kommer.

Upp 1:3
Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians 
ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära.

Upp 22:8
Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade 
hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln 
som hade visat detta för mig. 

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

Upp 22:10
Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok, för 
tiden är nära.

Upp 1:3
Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians 
ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära.

Upp 22:11
Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt och den orene fortsätta 
orena sig, och den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den 
helige fortsätta helga sig."

Rom 5:19
Liksom de många stod som syndare genom en enda människas 
olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den 
endes lydnad.
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1 Joh 3:7
Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig, 
liksom han är rättfärdig.

Ef 1:4
Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga 
och fläckfria inför honom.

Upp 22:12
"Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var 
och en efter hans gärningar. 

Upp 22:7
Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians 
ord i denna bok.

Jes 40:10
Ja, Herren Gud kommer med kraft, hans arm visar sin makt. Se, han 
har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.

Matt 16:27
Människosonen ska komma i sin Fars härlighet med sina änglar, och 
då ska han löna var och en efter hans gärningar.

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.

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.

Upp 22:13
Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. 

Upp 1:8
Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och 
som kommer, den Allsmäktige.”
Jes 48:12
Hör på mig, Jakob, du Israel som jag har kallat. Jag Är. Jag är den 
förste, jag är också den siste.

Upp 22:14
Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd 
och får komma in genom portarna till staden.
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Upp 7:14
Jag svarade: ’Min herre, du vet det.’ Då sade han till mig: ’Det är de 
som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort 
dem vita i Lammets blod.’

Upp 22:2
Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det 
bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och trädets löv 
ger läkedom åt folken.

Upp 22:15
Men utanför är hundarna och ockultisterna, de sexuellt omoraliska 
och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och 
ägnar sig åt den.

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.

Fil 3:2
Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de 
sönderskurna!
Ps 22:17
Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, de har 
genomborrat mina händer och fötter.

Upp 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i 
församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara 
morgonstjärnan."

Upp 5:5
Men en av de äldste sade till mig: ’Gråt inte! Se, Lejonet av Juda 
stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 
sju sigill.’

Jes 11:1-2
Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam, en telning från 
hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens Ande vila, 
Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden 
med kunskap och vördnad för Herren.

2 Sam 7:12-13
När din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig 
upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa 
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hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska 
befästa hans kungatron för evigt.

Jes 9:6-7
För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar 
herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig 
Far, Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över 
Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och 
rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra 
detta.

Upp 22:17
Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det ska 
säga: "Kom!" Och den som törstar ska komma, och den som vill ska 
fritt få ta emot livets vatten.

Joh 7:37
På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: 
’Om någon är törstig, kom till mig och drick!’

Upp 22:18
För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon 
lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som 
beskrivs i denna bok. 

Upp 22:12-13
Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var 
och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den 
siste, begynnelsen och änden.
Upp 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i 
församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara 
morgonstjärnan.

Upp 1:3
Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians 
ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära.

Ords 30:5-6
Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som flyr till 
honom. Lägg ingenting till hans ord, så att han tillrättavisar dig för 
lögn.

5 Mos 4:2
Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något 
därifrån utan hålla Herren er Guds bud som jag ger er.
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Upp 9:17
Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna 
hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstpansar, och hästarna 
hade huvuden som lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och 
svavel.”
Upp 16:2
Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda 
och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets 
märke och som tillbad dess bild.
Upp 18:8
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.

Upp 22:20
Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom 
Herre Jesus!

Upp 22:7
Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians 
ord i denna bok.
Upp 22:12
Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var 
och en efter hans gärningar.

Upp 22:21
Herren Jesu nåd vare med alla.

Upp 1:4-5
Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er 
och frid från honom som är och som var och som kommer, och från 
de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det 
trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över 
jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder 
med sitt blod.

1 Mos 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
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.

1 Mos 3:1-5
Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade 
gjort. Han sade till kvinnan: ’Har Gud verkligen sagt att ni inte får 
äta av alla träd i lustgården?’ Kvinnan svarade ormen: ’Vi får äta av 
frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i 
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lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då 
kommer ni att dö.’ Då sade ormen till kvinnan: ’Ni ska visst inte dö! 
Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att 
öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.’”
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.

1 Mos 3:6-7
Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. 
Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av 
frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och 
han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de 
var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken.
Upp 22:3
Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska 
stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom.

1 Mos 3:17
Till Adam sade han: ’Du lyssnade på din hustru och åt av trädet som 
jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad 
för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. 
Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens 
örter.
Upp 22:3
Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska 
stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom.

1 Mos 3:23
Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka 
jorden som de tagits från.
Upp 21:3
Och jag hörde en stark röst från tronen: ’Se! Nu står Guds boning 
bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, 
och Gud själv ska vara hos dem.’

1 Mos 3:24
Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han 
keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till 
livets träd.
Upp 22:14
Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd 
och får komma in genom portarna till staden.

1 Mos 3:16
Till kvinnan sade han: ’Jag ska göra din möda stor när du blir 

23:28-23:38

23:39-23:45

23:46-23:54 

23:55-24:03

24:04-24:10 

9/10



havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din 
åtrå vara, och han ska råda över dig.’
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.

1 Mos 3:19
I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, 
för av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli.
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.

Upp 1:3
Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians 
ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära.
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 16:15
Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar 
sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.
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 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 22:7
Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians 
ord i denna bok.
Upp 22:14
Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd 
och får komma in genom portarna till staden.
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