4()6

Upp. 1: 1.

Johannes'

och bevarcn eder så, i
kiirlek, vii,ntalHlavtLl'IIorJ'c
Kristi· harmhärtighet till
lif,
22 Och fi.il~barmen eder iifver
..
d c eell a t s ln'11 na d*
som l'19a, gorall
_ ;
2 Pet. 2: 18.
2a friilsen alldm, ryckande
. IL"1 s1\1t(1e, ]{om
I 1n~na
17
_ Men,
men ihi'tg de ord, Rom förut dem ur elden; fijrbarmcn eder
blif\'it sagda af Vth' Herre Jesu öfver :~lIdra med fruktan, ]:.a
Kristi apostlar;
,
tande t~.ll och m?,d den af kot
Ag. 20: 29; 1 Tim. 4: l; 2 Tim. 3: 1; tet heflnclmde klndnaden.
1(/ DeHsa knota alltid, kla
gande öfvcr Hill lott, oeh van
dra eftor sina begärelser, och
deras mun talar stolta ord,
nnder det att dc för den egmi
nyttans skull belluclra l)ersoner.

'1: 3; 2 Pet.

2. :

21
GudH
J asn
evigt

Q

I

1;.3.: 2, 3.

HOIn. 11: H; l 'rim. 4: 13, 16;

18 ty dc sade eder, att pt"t
Jak. u: 20.
den yttersta tiden skola he
24 Men honom, som fi5rm:tr
spottal'e uppstå, som vandra bevara eder från fall och sUilla
efter sina egna ogudaktiga be eder ostraffliga inför sin hiir
gärelser...
lighet med fröjd,
Hom, 16: 25; Upp. 3: ,i,
19 Dessa aro dc, som valla
söndring, sinnliga, icke hafvande
25 den ende Guden, v:1r FriiI
Anden.
Ords. 18: 1; lIes. 14: 7;
Hare
genom .J eHlIS Kristus, viir
Os. 4: 14; !J: lO; 1 Kor. 2: H.
Herre, v(we hiil'lighet och maje
20 Men I, 1nina iilslmde, stiit, kraft och viiide före all
uppbyggen eder p:1 eder heli tid och HU oeh i alla evig-
gaste tro, bedjande i clell He hete)', Amen.
!tom. 1(;: 27;
lige Ande,
E 1'. 3: ~o, 21; 1 Tim. 1: 17.
Q

Johannes' Uppenbarelse.
1 }{Ullitlct.
Johannes tillönskar de sju föl'sam
lingarmt i Asien nåd; beskrifver,
huru Herren uppenbarade sig för
honom på ön Patmos.

J

esu Kristi uppenbarelse, som
• Gud gaf honom, för att visa
sina tjänare, hvad som snart
måste ske; och han siillde ge

* A.

1.: somliga, som tvifia ;

sin
Itillldtnna
n0111

hunlles

"

iingcl oeh gaf det
föl' sin tjänare .J 0

2 som vIttnade om Guds ord
och .J esn Kristi vittnesbörd, så
mycket som han hnde sett.
3 Salig iiI' den, som läser,
oeh de, som höm profetians
ord och bevara det, som är

Uppen'ba?·else.
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Upp. 1: U.

------------------~--------------------------

sln'ifvet i densnmmn; ty tiden
9 J ag J ohnnnes, eder broder
iiI' nitrn. upp. 22: 7; Rom. ]3: 11; och deltagare med eder i veder
1 Pet. 4: 7; Jnlr. 5: 8; Upp. 2: 10. mödan och i konungariket oeh
4 Johannes till de sju för uthålligheten i Jesns, var på
Rmnlingar, som iLro i Asien. dell ön, som heter Patmos, 1';;1'
Nåd vare eder och frid från Guds ords oeh fUl' ,Tesu Kriflti
honom, som iLr och som val' vittneAbörds Akull. Rom. 8: 17;
Fil. 1: 7; 2 ~rim. 1: 8; 2: 12.
och som kommer, och fdi.n de
10
.Tag kom i Anden pt"t
Rju andar, som äro inför hnnR
Herrens
dag, och jag hörde
tron,
2 Mos. 3: 14;
bakom mig en stark röst, så
U lJP. 11: 17; 1G: 5; 3: 1; [j: G.
;) och fr{m .Jesus Kristus, som af en basun,
Upp. 4: 2.
det trogna vittnet, den fUrst
11 som sade: [,rag lir alfa
fijdde från * de döda och fur och omega, den förste och dell
sten öfver konungarna på jor sisteJ. Hvad du ser, sluif upp
den. Honom som älskar OSR det i en bok och slind till de
och tvåddö' oRR fnt11 vårii Ryn· sju förAnmlingnrna, till Efeslls
del' i sitt blod *.*
och till Smyrnn och till Per
Upp. 3: 14; 1 Kor. 15: 20; U})p. ]7: gnmuA och till Tyntira och till
H; Ag. 20: 28; l<Jbr. 9: 12, 14; l ,TIl.
Sardes och till FiladeHia och
l: 7, 9; Upp. 5: !l.
G och gjorde ORS till ett. ko till Laodicea. Upp. 2: 8; 22: 13.
12 Och jag vitncle mig om
nungarike och till prestel' {tt
för
att Ae efter ri5sten, som
Gud och sin Fader, honom 'l.'a?·e
talade
med mig; och då jag
hitrligheten och kraften i evig
vände
mig
om, s{tg jag sju
heternas evigheter. Amen.
1 Pet. 2: 5, 9: Upp. ö: 10; 20: G.
gyllene ljuAstalmr
7 Se, han kommer med sky
13 och midt ibland de sju
arna, och alla ögon skola se ljusstakarna en, som var lik en
honom, äfven deras, som ge människas son, kliidd i en fot
nomstungo **.~ honom, och alla sid klMnad och omgjordad vid
jordensfolkstammarskolajiimra bröstet med ett ~yllene bälte.
sig öfver honom j ja, amen.
upp. 2: 1; Hes. 1: 26; Dan. 7: 13;
Es. 3: 13, 14; l 'reSA. 1: 10; Dan.
7: 13; Mt. 2G: G4; Sak. 12: lO;
Jh. 19: 37.

Upp. 14: 14.

14 Och hans hufvlld och hår
voro
hvitn såsom hvit nll, si'~
8 Jag iiI' alfa och omega t,
som
snö,
och hnns ögon voro
begynnelsen och änden, säger
såsom
en
eldslåga,
Herren Gnd, hlln som iiI' och
Dan.
7: 9; Upp. 1!J~ 12.
som var och som kommer, den
15 och hans fötter voro lika
Allsmäktige.
mes sing; stlsom glödgad l en
Es. 41: 4; 48: 12; Upp. 21: G.

* A.

**
***
t

l.: af
A. L: löste oss frän vitra synder genom sitt blod.
Ordagrant: äfven de, som genomstungo.
Sä heta den första och den sista bokstafven i greldska alfabetet.

Upp. 1:
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}(j.

ugn, och hans röst val' såsom
ett dän af många vatten.
16 Och han .hnde i sin lli5gra
hand sju stjärnor, och från
hans mun utgick ett skarpt
tveeggadt sviird, oeh hans an
t var snsom
.
1
l ton
SI·1(e
so 1en, (/,a
.
.
.
f
:
II
l
l·t
lyser l sm JU ,rt ,ral '.
0

Upp. :I: l. 1I:s. 4!1: 2; J.; f. G: 17; ]':hr.
4: 12; Upp. 2: l:!, 16; Hl: H, 21.

17 Och uilr jag fick se 110
nom, föll jag liksom dlhl till
hans fötter, och han lade Hin
hi5gra hnnd piL lnig och Rade:
Frukta icke; jng iir (lcn fiil'stc
och den siste
Dan. 8: IS; 10: 10; F.s. 44: G.

18 och den lefvande; och
jag val' dl.id, och Re, jag iir lef
vande i eviglletf'rnas evjgheter,
:LIllen; och jng har nyc1dnrna
till (li;deu och dödr-n'iket.
Hom. G: 9; ;Joh 12: H; Ps, GR: 21;
Upp. 3: 7; 20: l.

19 St'" sluif nu, hVlld du hftr
•1 l t
.
1 l 1
Rett, l mc c (' -, som iLr, OC I (e;
som skull ske hiiroftel')
'>O}
l· 1
f·1'
lem II! leton a ue SJll
stJarnor, som du sag }Ja 111111
:.
l d
hd .
Il
l·lOgrn
·
l lan, .OCl
.e sJU...gy- ene
l ]llssta
.:
l mrnn;
. r· (e.- (SJU stJarl.lorna
..
aro (C 81JU 10nltl.!1l 111, ~llrnt?,sl ang
l ar, oc I (e RJU 1,JllRS ,n \fil'lla
iil'o sju fiirsflllllingar. l\hl. 2: 7.
•••

u

n

n

'.

2 Kal>itlct.
K l'i stll fl befaller .Tohanncs skrifva
till församlingarna i Efeslls, Smyr·
na, Pel'gamus och Tyatil'a._

a krif

till iil1gcln för försam
D lingen i Efesns: Dett.a sii
gel' han, S01l1 h:U1er de Rjn
l:ltjiirllo\'ll:t i sin htignL hand,

Johannes'

han som vandrar midt ibln,nd
<le sju gyllene ljusstakarna:
Upp, 1: 13, 16, 20.

2 .Jag kiinner dina glirningar
och ditt arbete och din uthål
lighet, och att dn icke kan ftir
dra,!!.a <le onda·, och dn har
]wiifvnt dem,. som siil!:l
si,!! vara
.~
npostlnr oel! icke iiro det, och
du har funnit dem v!un Wgnare;
a och dn hilller nt och har
fördragit fiir mitt llfl.mnS skull
och icke flirtröttats.
4 Men jag hm· rmot dig,
att dn har iifvergiCvit din 1'iir
sta kiirlck.
() Kom dlirrör ihåg, hvarifn"lll
dn har fallit, och lindra ditt
sinne och giil" dc första giir
uingal"ll:l,; mIllars kommer jag
snart till dig och skall flytttt
u·111 l·JllSS t a1\:C f'·
1
run (eSR
rum,
om dn ickc ändrar ditt sinne.
M
1
h
l
G en (etta al' (U, att dn
hatar Nikolaiternas giirningnr,
.. f'
.
l t
som It ven .Iag III -al'.
7 D
1
l
en som lat' Ura, lan
1··
1
(1
A
(1
..
...•
lure Iva
n en saooer f'10r
l'·
I)
b
sa.m ll1garll:t,
en som s0gral',
]LOnom'1
Il·lag gl·fva ntt, a··t,a
Sm
t t ··(1'
... Guds
a f I·f
I vc 's ra ,80m ar l
pm·adiR. 1 MOfl. 2: fl; Upp. 22: 2.
,>

'o

I

8 Och sln-iJ till iingeln fUl'
förRamlingen i SmYl'llfl: Dettn
Riiger (len fiirst.e och den siste,
som hlef (Wd och blef lefvallde:
l~s.

41: ·4; 44: G; Upp. 1: 4, 8,11,17;
1: 18.

g Jng kiinner [dinll gärningar
och] din vedermöda och din fat
tigdOlll - men du iir rik - och
den t'i;rsmiidelse, som fln lider
af dem, som sUga sig vara .Tlltbl'
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och icke !tro det, ntan en satans
syuagoga.
Upp. 3: 9.
10 Frukta icke för det, som
dn skall lida. Se, djiifvuIen
skall kasta nllgra. af eller i
t'iillgclse, }lt°l llct att I m:U1 hlifva
pl'lifvade; 0e11 I skolen hafva
vcdcrmi.ida i tio dagar. BI if
trogen intill dUden, så skall
jag gifv:l. dig lifvets krona.
fl
2r.:",n 'l" Ull. 2 : 5; 4 : 7, 8;
l J{ or. iJ:

.Jnk. l:

12.

"
h an
11 I)_en som lun' ora,
lliil'e, hvad .A IHlen sliger [ör
samlingarna. Den som segrar,
. k nIl s sl(11 d:ts a f'
llan s;::a
I ·11 Je'C
den andra di.iden.
Upp. 3: Il, 13, 22; 13: 9; 20: 14; 21: 8.

] 2 Och skrif till ilngelll fi;r
föt'fmm1illgon i Perglll1lUs: Detta
Bliger han, Rom hal' det tveeg
~
.. l t
ga(l ....e sTlIctlrpa tsvart
[J' e : Upp.
,,' 1: 10.
1
·1 'J) tJIng ve] (hma gn~'rulr~gar
oc
,[" l l.lvar. t(U .t or, nam ~gen
..
( ar, lvareR. Ra anH tron al';
'
tl
°
Il
.
'tt
.
l f as ,la er 1111 nmnll
ocl l (ll
f'"
1
t
t
°
.
l
j
oc•l l lfl!'
.] 1C w orne
. J ut 1 ron pa
d·
1mg? le (C en~ l (e (agaT, n.
A
ntlpas var mItt trogna VIttne,
Ll f d"] d l
d
J"
somt le
O( :t
lOS e er, (ar
sa an )01'.
] 4 Men jag har n:tgot litet
j
l'
tt l ]
]~o (lg, nll1f~lfl~ Ila B
lar
(mn,.som a~.. la a a :tnmR
lam, hvIlken lllrde Balak ntt
lUgga en snara för Israels barn,
att de Rkulle iita det, som hade
hlifvit offradt :U afgudar, och
bedrifva horeri. '

i
(.:u·

r

... -

(t

Upp. 2: 22.

16 Ändra ditt smne, mm ars
kommer jag snart till dig och
skall strida mot dem med min
muns sviird.
F:s. 11: 4; 4!): 2;
F:t". G: J7; 2 'I'ess. 2: 8; :I<:1H'. 4: 12;
Upp. 1: 1G; ID: 15, 21.

17 Den som hal' öra, han
1I1.il'e, hvad Anden sliger fiir
smn Ii ngnl'ua. Den som segrar,
honom Rknll jag gif'va af det
'
Wrborgade
mannat, ochjagskall
'{'
gl va honom en hvit sten och
lHl den stenen ett nytt namn
skrifvet, ROm ingen kilnner utom
den, Rom 1':'11' det.
Mt. 13: 9; Upp. 3: 12.
18 Och skrif till iingeIn f tir
f(irsum1ingcu iTyatira : Detta
siiger Guds Son, han som har
ögon s:lRom en e1ds1iiga, och
hvilkeus fötter liro lika meBsing:
Upp. l: 14, 15.
19. J.ag l<anner
" · , (ma
J'
,,'
garmn
gal' och din kill'lek och din tro
't ·1 .[.
tl ~Ioch d'111 t';'
J:1nH oc l t III n lu
l' 1 t
I l'
..'
d
IglO
e
. t fl oc l .. (ma
1 garnlllgal',
f"" t
SlS ,a 'era an (O ors ,n.
'>0
1\,r
•
l1:ll' emo.t (lg,
l'
.. JUen
Jag
ntt dn fÖl'clrfWer kvinllan Ise
l 1
"I:>
•
)e, som sager SIg vara en pro
fetissa och liir och flirvillar
.
t'"
tt I ]'1' )
ml'.la 'Jjunatrte ..at .1)et ( 1'1 va }1O
1'C1'l oc l Il,. 11 a l (~., som lftr
blit'vit offl'adt åt afglldar.

I

l Kon. 1/i: 31; 2 KOll. Il: 7; Ag. 15:
20; l Kol'. 10: 19, 20.

21 Och jng hal' gifvit henne
tid, på det att hon skulle orn
v1i.ndn sig; och hon vill icke
omviiuda sig frim sitt horeri.
4 Mos. 22-25 lrap.; 31: 16.
22 Se, jag skall kasta henne
15 S:t hHr ock du tlem, som på Rjnkbiitldeu och dem, som
likaledes fnsthlUla Nikolaiter begå äktenskapsbrott med hru
nus lära.
ne, i stOl' vedermöda, om de jc];:o
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Upp. 2: 23.

sig fdu hennes * glir
llmgnr.
2a Och hennes barn skall
jag döda, och alla fi.irsamlin
gama skola förnimma, att jag
iiI' den, som rannsakar njurar
och hjiirtan. Och jag skall
gifva hvar och en af eder efter
hans gilrningar.
1 Sam. JG: 7;
o~nvällda

Ps. 7: 10; Jer. 11: 20; Jh. 2: 24, 25;
Ag. 1: 24; Ps: C2: 13; .Jer. ]7: lO;
32: I!J; Mt. ]C: 27; Hom. 2: Il; 14: 12;
2 Kor. 5: 10; Gal. C:

5.

24 Mell till eder siiger jag,
till de öfl'iga i Tyatil'a, sii
~:iillga som ic1~e hafva deJ~~a
I:~~'a, och o som ICko"hafva lart
k:mna, smmm dc saga.' satm~s
dJnphetor : .Tag skall ICke
liiggaeder n:lgon anna~l hlirda.
21) Dock, hvnd I hafven, det
fastlllUlcll, till deRR jag kommer.

Pit-I

U!)ll· 3: 11.

Johannes'

stiger han, Rom har Guds sju
andar och de sjn stjärnorna:
Jag klinner dina glirningar, att
dn hal' namnet, att dn lerver,
och dn lir d;)c1.
Upp. 4: 5; G: c.; 1: 16, 20; 2: 1.
2 Va]ma upp och stnrk det
öfriga, som var ptt viig att dö;
t.y jag har icko funnit dinn
glL1'llingar fulHLudade inför min
Gud.
3 Kom diirför ihttg, huru dn
har f:ltt och hiil't, och hevarn
det och lindra ditt sinne. Dilr
för, om dn icko vakar, SIl skall
jag komma s:1som en tjnf, och
du Rkall icke veta, hvilken
Rfnl1d 1n0' skall komma öfver
dig. lVIi ';4: 42, 4~; LlL 12: ~!l, 40;
1 'J'l'ss. fl: 2; 21'et. 3: 10; Upp.](J: l!i.
4 Men dn har nttgra få namn
i SardeR, som icke hafva bofl;' l~ t
.
] 1:'1,
] d
1,lc1dl Rl1na \: 'dt( el '. O.C]l . e
s (Q n. vam m mc mJg l lVlta
] l;' 1· .
l;'.tlO
. v.tluga.
;.. J'
\: ,lcel, cme(1all (O

26 Och dOll som segrar, och
den som intill lindcn bcvarar
. -..'
]
l ·11
mIlln gurmllgal', lOllom Rnt
.
'1'
"Il "f'
).}'
Jag gl va VHCC ovcr lCClllll
Upp. 4: 4; G: 11; 7: 9,13.
garna Ils. 2: 8; Upp. 3: 21.
5 Den som scgrar, han skall
'.. 27 ochha11
.
. skallstymdemmed
l l" l .. d
Rao lI"d
\: a as l. llYI't a ]\:1"1
ae er, oc h
Jarnspu'a, sttsom el' mr son er-·Jag s1·~a Il 10
. 1·~e u t,p 1",ma llnus
l
n'~)~a~ PH. 2: 9:. 4 Mos. 24:.8. llamn ur lifvets hok, och jag
28 sftsom ock .lag har fatt 1
b ]_;.]
.
af min Fader; och- hg slmll sf.. ~a . °F,,·tndlla Ht1IlR. l~:.mlll 111
'f l
't'"
or mIn i Il. er oc l IUlO]' lans
gl vn. 101l0m morgons .larnan. .. 0'1 .
"
')0 D
l . . ". 1
nn b fil.
'2 Mol'l. 32. 32, 33,
.... v
on som HtI Ola, lml Ps. GO: 29; Fil. 4: 3; Upp. 13: 8;
. höre, hvad Anden sliger fi)r
Mt. ]0: 32; Lk. 12: 8.
samlingarna.
(j Den Rom hnr öra, hau
3 }{allitlct.
höre, hvad Andcn sliger för
Upp. 2: 7, n.
Kristus befaller .TohmmcH Skl'ifva samlingarna.

n

till församlingarna iSardes, Fi
ladeIfia och J-Iaollicea.

7 Och skri f till itngeln för
ch RIn·if till iingeln flir för församlingen i Filndelfia: Detta
samlingen iSardes : Detta säger den Helige, den Sann

O

* A.

1.: sina.
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Upp. 3:

20.

färdige*, han som har Davids höre, hvad Anden sfiger för
nyckel, han som öppnar, och samlingarna.
14 Och skl'if till ängeln föl'
ingen tillsluter, och som till
sluter, och ingen öppnar:
f
.
J' J'
Job 12: 14; Bfl. 22: 22; Upp. 1: 18.
()l'samhngeu i .Jfl,oucea: Detta
sliger Anien, det trogna och
8 .Tag kiinnel' dina g~il'llingar.
Se, jag har gifvit inför dig en sallnfitrdiga vittnet, hegynncl
sen till Guds slmpelRe:
1..
.
l
I 's. 89: 10; 1<:8. 5;;: 4; Upp. 1: 5;
öpprlacl 001'1', som mgen mn
tillsluta; ty du har liten makt,
Kol. 1: 15.
och du hal' bcvarat mitt ord
15 .Tag klinner djlla gtimin
och icke förnekat mitt namn. gal', att dn iir hvarken kall
9 Se, jag gifver di.fJ ur sa- eller varm. 0, att du vore
tam! synagoga nåf/1'a af dem, kall eller varm!
som sliga sig vam Judar och
Hi S:llunda, emedan dn iiI'
icke äro det, utan ljuga; so, ljum och hvarken kall eller
jag skall göra så, aU de i>kola vt~l'm, skall jag utspy dig Hl'
komma och tillbedja jn1'ör dina mm mun.
Mt. 12: 30.
fUt.ter och förnimma, att iag
17 Emedan dn säger: .Tag
itJskade dig.
Upp. 2: !l. iil' rik och hal' öfverfWd och
10 Emedan du hal' bevarat Lehöfver intet, och icke vet,
mitt tålamods ord, fikall ock att du är den eländige och jäm
jag bevara. dig frim den fre merlige och fattige och hlinde
l I{or. 4: 8.
Rt CIses t nu d, som s ]m Il lmmma och nakne.,
lifver hela viil'lden, nir att fl'c
1R så råder jag dig att köpa
sta dom, som 1)0 p:t jorden.
af mig gnId, luttradt i eld, piL
11 Se, jag kommer :-mart; det att du må blifva rik, och
fasth:UI, hvad du har, på det hvitu. ldiider, på det att du rutt
att ingen må taga din krona. kläda dig, och din nakenhets
Upp. 22: 1, 12; 1: 3; 2: 2ä.
skam icke må blifva uppenbar,
12 Den som seO'ral' honom och ögonsalva att smörja dina
sk.all jllO' g.'öra ti.lten 'pelare i ögon med, på det att dn må se.
min G7tdR tempel, och han
Upp. 7: 13; HJ:. 8; lG: 15 ...
skall aldrig mer g:l ut där
19 Alla som .lag har ]o.mt,
ifrån, och jag skall skrifva på (~~m bestra~~t~· och t~~ldar .lfl;g.
honom min Guds namn och Sa var nu lfrlg och andra dItt
. min Gnds stads namn, det nya sinne. Joh 5: 11; Ords. 3: 11, 12;
.JCI'l1~alems, som nedkommer
I~br. 12: 5, 6; Jak. 1: 12.
ur himmelen, frtm min Gnd,
20 So,_jag, st:"tr . .vi cl.,.d(jrrcl1
och mitt nya namn. Gal. 4: 26; och klappar. Om migon hör
Ebr. ]2: 22; Upp. n: 2, 10; 22: 4.
min röst och (ippnar dörren,
] 3 Den som har örn, han skall jag '.. ingå' till honom och

I
I

... Eller; Sannskyldige (Messias).

Upp, 3: 21.
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Johan'nes'

]ntlln nuUtid med honom, och dunder; och framfijr tronen
han lIleclIllig"..
IL ViR. 5: 2; brllllllo sju eldslampol', hvilka
JII. 14: 21, 23; Ag. 1G: 14.
iiro Guds sju Hndar,
21 Den NOIl1 I:legml", honom
Upp. l: 4; H: l; 5: 6.
skall jag giCvn att sitta med
6 Och framför tronen val'
mig pil. min troll, SrtSOT\) ock liksom ett glaRhaf, likt kristall;
jag segrade och Ratte mig med och midt för trOllen och rundt
min Fader pt"L hans tron.
omkring tronen voro fyra d.im,
l\It. ID: 2s; LIc 22: ~o; l Kor. 6: 2;
fulla
med ögon framtill och
2 ~rim. 2: 12; Upp. 2: 26, 27.
baktill.
upp. Ui: 2.
22 Den Rom har i)ra, han
7 Och det f'örHta djuret val'
höre, hvad Anden siigor 1'ör
samlingnrna,
UIJP. 2: 17, 29. likt ett lejon, och det andra
djlll'et val' likt en kalf, oeh det
tredje dj uro t hade eLt HllHikto
4 Kapitlet.
såsom en llliillJliskas, och Ilet
.Johannes sel' i himmelen Gud sitta
pft en tl'Ol1, och omliring tronen fJiirdc dj n1'et val' likt en ny
gamle iil'u.
tjugofyra 11hhlt:t och fym djur.
8 Oeh do fyra djuren hade
iil'cfter St\!.i jag, och R(', en
hvartdem
sex v inga!'; dc voro
(li>l'l' 11(/1' iipjlllad i lli 1ll1110
l'IllHlt,OIll
kring
oclli lIllaU Ii Ill'u11 a
lon, och dOll fiil'Rta l'iiHtOIl, HOlll
jag ]1 \;)'(10 HtlSOIll l;jwlet aj' ell med ;igon, oeh de hade ingen
med mig talande basun, Rade: ro dag eller natt, sitg:t1lCle:
Stig hit upp, RiI. skall jag visa Helig, helig, helig iiI' Herren
dig, IL vad S01ll111:tSt.O sko l tiircftol'. Gnd, den All~'lIniiktige, som val'
och ~~om iiI' oeh som kOlllmer.
Upp. 1: 10.
:I'~f, G: :1, :1; UPJl, Itl: r.,
2 Strax kom jag i A Ildcl1;
!)
Och
nitr dj lIl'en gifva hUr
och HO, en tl'o'n stod i hinlll1e
lighet,
Hra
och tack ttt honom,
len, och en satt plt tronen.
som sitter prt tronen och som
Upp. 1: 10; lIes. l: ~G;, lO: 1.
3 Och den, Rom Ratt dchjJd, lefver i evigheternas evigheter,
var till ntRecm1et lik en jaspis
10 S:L Rkola (le t j II go fyra iilc1
oell Hllnlel'sten, oeh CH l'cgn :-:;I:u falla ned inför honom, /'lom
lHlge, till utseendet lik ell Hma sitter pi't trOllcn, och tilJbedjn
ragd, val' rllndt omkring tronen. honolll, Rom lerver i evighe
4 Och rundt omkring trOllen ternaR evigheter, oeh kasta Hina
voro tjugofyra troner, oeh pi\. kronor infi;r tronen, siigull(lc:
tronerna sntto tjngoJyra lild
11 Dll, v:h' Hcrre och Gud,
sta, Ii: llidda i h vita k l iidcr, och iir viin]ig att taga hiirligh eten
prt deras hnfvuc1cll voro gyllene och liran och makten; ty du
kronor.
har skapat alla ting, och för
5 Och från tronen utgingo din viljas skull äro de till')", och
ljungeldar och röster och åsk blefvo skapade,
* A. l.; voro (le tm.

D

Up p enbare l8 e.

473

G Kapitlet.
Den, som sitter på tl'onel1~hal' i Rin
hund en bolr med Rjn insegel. De
tjugofyra iildsta tillbedja Lammet.

Upp. 5:

12.

ken ur högra handen ptt hG
nom, som satt ptt tronell.

S Och niir det hnde tagit
boken, föllo dc fym (1j111'e11
)ag ~ttg i hiigra halH]eJ! och de tjugofyra iildAta ned
pa honom, Rom Ratt ra innir T.1ammet, och dc hade
tronen, en invltmligt och ut- hvar och en harpor och gyl
viindigt jttlli;krifven bok*, (;jr- lene Rkålar, fulla med l'fjkvcl'k,
seglad med sju insegel.
hvillm skiilar liro de lwligaF!
Hes. 2: fl, 10.
böner.
Ps. 41: z.
2 Och jag Rtlg en fltark linge], som utropade med hög
!) Och de sjunga en ny stll1g,
att tar~j8t: II
- VC'lU. ilr viirdig att iipp- Riil!_
'-' ande: Dn lir värdi.!!'
.~
na hoken och hryta hennes ill- ga boken och öppna hellucA
im;e!!'el, ty dn hlef slaktad oeh
seg('l ?
:3 Och ingen i himmelen el- klipte OSR ttt Ond m.,d ditt
ler ptL jorden eller under JOI'- blod m"):'):' hval'je stam och tllll
den kunde i.ippna boken eller gomttI och 11fttion och folkslag
Upp. ]4: 3; Ag. 20: 28; l Kol'. G: 20;
se ptL ]101Ino.
7: 23; Et'. l: 7; Kol. l: 14; 1Gbr. 9: 12;
4 Oeh jaggJ'iit mycket diil'- ]0: 10; lyet. ]: IR, l!l; 2 Pet. '1: I;
lifver, att ingen befnnns vlire1ig
1 .111. 1: 1.
att iippna och litsa boken, eller
10 och gjorde oss [tt vål'
att se på henne.
Gud *.y'.j(' till ett konungarike
5 Och ('n af de iildflt.a sade och t.ill preflter, och de skola
.
G. ra°t le
. ]w; 1-1 c, ]eJone
.
t re!!'('l'It
iif'vel' J·orden .
t.1'll ung:
"
af .lndas' stam, Davids rot, He2 MOR. 19: G; 1 Pet. '1: '" fl;
'11
l
Ull!). l: G; '10: G.
gm·el e tI att (ippna bo \On och
11 Och jag s:lg, och jag hör
lwybt henneR Rjn insegel.
de en röst nf llu"tnga :inglal'
1 MOR. 49: H, 10; ]'js. 11: I, 10;
l'llndt omkring tronen och dJ'\I
Horn. 1;;: 12; Upp. 22: I G.
(i Och jag l-1:lg miclt flir tro- ren och de iildsta, och deras
lien och dc fyra djlll'cn och antal var tiotnsendcn gånger
millt för de lLldsta ett Lamm tiotusenden och tusenden g(m
sEt, sttsom hade det varit I-1lak- ger tusenden;
Dan. 7: 10.
taut, och det hado sjn horn .. 12 och do sade med .1~(5p
och Hju ligon, hvilka lira Guds rOHt: I,mn!:net, .~or~1 har bhfvlt
sjn andar, som hafva hlifvit slaktadt, ar .varehgt att ta~a
utsiind!~ i.ifvCl: heh)Ol:d~n.
makten och nlH:domen o.cl\.~~H.•Th. 1. 29, 36, Ralr. v. 9, 4. 10.
hetell och starl...heten och ,n.m
7 Oeh det kom och tog bo- och hiirligheten och lofvet.

()ch

LO

II

•
31< De gamlas bUcker utgjordes :tf llP.rgn.mellts- eller pappershIatl,
hvill,a upprnllades pIl en klipp eller Htaf'.
** A. 1.: köpte åt GlHl med tlitt blod ntigra UI'
*** A. 1.: dem åt vål' Gud.
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19.

.To7~annes'

() Och niir det öppnade det
tredje inseglet, hördp jag det
tredje djuret siiga: Kom [och
fl e].
Och jag sit,go, och se, en
Hvart hits1;, oclt den, som satt
pit honom, 11:t(1(~ en v:"tgsk:U i
sin hand.
6 Och jag hlirde såsom en
röst midt ibland de fyra dju:
ren sägn: Ett m:"ttt* hvete för
en penning'x*, och tre m{ttt
korn fiir en penning; och ol
jan och vinet m:\ dn icke glim
W"tgOll skada.
Upp. 9: (.

13 Och allt slmpadt, som iir
i himmelen och pi't jorden och
under jorden och pi't hnfvet,
och allt, som iir i dem, h()rde
jag sitga: Honom, som sitter
pä trollen, och Lanmwt val'C
lofvet och iiran och hiirlig
heten· och kraften i evigheter
nas evigheter.
Fil. 2: 10.
14 Och de fyrit djuren sade:
Amen; och de iLldsta föUo ned
och tillbådo.

G KUI)itlet.

7 Och niir det ijppnade det
(jiinle inseglet, hlirde jag rö
sten af det fjlirde djuret, som
ch jag sttg, nilr Lammet Lipp[l
J
nade ett ut' de Rjn illseg1en, sade: Kom oc l Re.
och jag hörde ett af de iyra djn
8 Och jag s:"tg, och Re; en
..
•
lw(l e d e t varI't black hiist, och den som Ratt
ren saga,
snsom
ett åskdunder: Kom [och se]. p:"t honom, .~lan~ mLl~~l. vm'dli
O) O l '
h
den, och dodsl'lket folJde med
Cl Jag sag, oc RO, en]
01 "tl ·X,**blf·f
hvit hiiRt, och den, Rom Ratt 1Onom , l tC'~fn (~!,l~ 1 1 le gl-r
. l
l 1 . l·
l von ma { () ver I Jal'( O( e el\ a.
pa lOJlOtn,. lat e en Jago, oc 1 • 1
tt d" 1 . l .. l el
"t l
bl f ' f
l
JOI'( on fl
ut n me( Rvm'( o, l
H
1011 °01]
Of· gl ve ll en ,TO
1.

'med
hungor.
och mod farsot. och
1
t
nn f'"
oc
1
lan
or
n
seO'raTH
e
'III'
.' l
och, ur a tt flogra. Upp.b 19: 11. l!cnom VI <. lJuren l)tl. J0t'( en.
Lammet tippnar de sex första
inseglen.

O

o

i-J

1

u

....
O
3 .ch nar d~~ oppnade det
flncJl'lt.lIlfwgl~.t, ]lOrde .Jag det lmdm djuret sagn: Kom [och se].
4 Och ut kom en annan hitRt,
som vur eldröd, och :U den, som
satt pit honom, blef gifvet utt
lw]'ttagn friden fr:"m jorden, p:"t
det att de skulle mÖl'(ln. hvnrundra, och honom blef gifvot
ett stort sviird.

!) Och nitr det lippllade det
femte inseglet, RtLg jag undl'l'
nltnl'd domR Rjiihr, Rom hade
blifvit mi.'rdade för GudH 01'118
8k1111 och fi.>r det vittnesbUrdR
skull, som de hade.

Upp. 1: o; 20: 4.

10 Och de 1'0]):1.<10 med hlig
rUst. och sac1e: 11mn lilnge, dn
helige och sannfii1'dige Herre,
dröjer dn att di.imn och att ut

* Det g]'('ldRka ordet (kninix) hetecknar ett m:'Ltt, som ungefärligen
motsvarar tvä litm'.
** Egen!!.: en denar, eller IIiigot mer iin en half 1C1'01l3
"'** Nämligen de tre sista hlistarna.
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krtifva vårt blod af dem, som
bo på jorden?
11 Och åt hvar och en uf
dem blef ~ifven en hvit, fot
sid klii.(lnarl, och det hl er dClll
sagdt, att de skulle hvila itnllu
cn liten tid, tlll dess ock an
talet lJlefve fllllt nf dems med
tjiinare och deras bröder, hvil
lm skulle dödas, såsom ock de
upp. 3: [.; 7: 9, 14.
sj iilfva.
12 Och jag Råg, niil' dcttjpp
nade det sjctte iW'le~let, och
det bIet' en stor jordbäfnillg,
och Rolen blef svart som en
hårsäck, och hela mtlnen blef
stLsom hJod; Joel 2: 10, 31; 3: 15;
Mt. '2-1: 29; Ag. 2: 20.

13 och himmelens stjärnor
f(illo ned på jorden, såsom ett
fikonträd mIler Rilln omogna
fikon, nitr det skakas nf en
stark vind;
14 och himmelen försvann
S:"tSOIll en hok, som hoprullns,
Odl alla berg och i.iar flytta
des från f·rina rUIn,
Ps. 102: 27; EH. 34.: 4.
15 och jordens konnll~nr och
stormiinnen och kri~shöfdingar

nu och de riJm och de stnl'lm
och alla tjiinare och alla fria
gömde sig i bergens kulor och
klippor
Es. 2: 19.
l (j och sade till bergen och
klipporna: FaUen Mver oss
o(·h giimmen oss fUl' hans au
sikte, som sitter pIL tronen, och
fiir Lammets vrede.
Os. 10: 8; IJlL 2:1: 30; Upp. 9: 6.

17 Ty deras vredes stora
dag hal' kommit, och hvem
kan best{~?

8.

7 Kapitlet.
De fyra itnglarna förbjudas att
s]rarla jorden, till dess Gnds tjä
nare blifvit tecknade; de teclmade
af Isrltels stammar uppriiknas.

såg
fy!'a iing
Ochlar,dtircfter
som stodo v](l ,lordens
jll.~

.

fyra hi.irn och fasthi.iJlo jordclls
fyra vindar, ptt det att ingen
vind skulle blåsa på jorden
eller på hafvet eller Inat något
triicl.
2 Och jag såg en annan itn
gel, som uppsteg från Rolens
uppgång och hade den l et'..
vande Gudens signet; och han
ropade med hlig röst till de
fym nnglar, [tt hvilka det hade
blifvit gifvct att skada jorden
och hafvet,
3 och sade: Skaden icke
jorden eller hafvet eller trä
den, till dess vi mNl inscgd
hafva tecknat vår Gnds tjä
nare på panull.l1.
IIc~.

9: 4; Upp. 9: 4.

4 Och jag hörde antalet af
dc med insegel tecknade: Ett
hundra fyrtio!Yra. tusen teckna
'de af alla Israels harns stam
mar:
5 af Judas' stam tolftnsen
tecknade, af Hubens stam tolf
tusen, af Oads stam tolftllscn,
() af Assers stam tolftusen,
af Naftalis stam tolftnsen, af
Mannsses stam tolftusen,
7 nf Simeons stam tolftnsPlI,
af Lcvis stam tolftusen, nf lsn- .
skars stam tolftusen,
8 af Snbulons stam tolftnsen,
af .losefs stam tolftllsen, af Bell
jamins stam tolftusen tecknade.

Upp. 7:

9.

4i6

IJ Diirci'tcl' "rtg jag, och se,
cn stor skara, som ingen lomde rllkna, af alla folkslag och
stammar och nationer och tun
gomål, som stodo innir tronen
oeh inf'lir Lammet, klädda i
hvtta, fob~ida kliitler och med
palmer i sina h1in<1(·r.

Joha.nncs'

dag och natt i hans tempel;
och han, som sitter på trollcn,
skall bo öfvel' dem.
Ps. ]21: 6; Es. 4: 5, G.

lG Dc skola icke mor JIllIl
gm, icke heller lIlcr törsta, icke
heller skall solcn eller lH\~on
hetta falla pii (lclll. I<:s. d!l: 10.
Upp. 3: u, l s; G: Il.
17 Ty Lammet, :-;Olll Hl' midt
10 Och de ropade med llög för tronen, :"kall.fiicb, dem och
riiRt och sade: Friil:-;ningcn till-II~~la dem tIll lofvande vattC'n
kO/n11te'y vtu' Gud, som sitter p:"t lmn~r, ~ch.
skall.. aftorka
tronen och Lammet.
hVaI:Je tar iran deras ogOIl.
'.1
11 .. 1
1 Ps. 23: l, 2; Es. 25: 8; UPl), 21: 4.
11 0 e I a. a ang :l1"Ila stf)( o
rundt om kl'ing tronen, och om
8 I{apitIct.
kring de iildsta och omkring
Det sjuJ1(le inseglet brytes, .Johan
de (yra djuren och röllo Iled nes ser RjU iinglar med hasuner,
på sina nlJHikten inför tronCll
af hvillm fyra basuua.
och tillh:tdo G lId
eh nill" det tippnac1e det Rjlln
12 och sade: A mcn. Lofvet
de inseglet, bIet' en tyst
och härligheten oeh visheten nad i himmelen omkring en
. och tacksilge]sen och liran och half timme.
makten och starkheten tillkO'J1l,
'~) GCll 'Jag sag (e
l H,lll
. nng
..
ma v:h- Gnd i evigheterna:s evig
la!', ~';01l1 sl:"t illf'ti]' GIHl, Oe/l
Il eter. Amen.
tU tlem g:1J"\'Ofl Rj Il l litS 111 ler.
13 Gell 011 af (le itlclsta sva
J~k. 1: 1!J.
rade och sade till mig: Dessa
3 Och en anTlan iillgel kom
som liro klädda i de' hvita, och ställde sig vid altaret, h:U
fotsida kläderna, hvilka liro lande ett gyllene rökelseImr,
de, och hvarifrtln hafva de och åt honolll hlef gifvet myc
kommit?
ket rökverk, att lian skulle giJ"
14 O('h jag sade till honom: va till nIb heligas bii1l0r ptt
Min herre, du vet dd. Och det gyllene altnret, som är in
han sade till mig: Dessa lira rör tronen. Upp. 5: s; ]~1c 1: Il.
de, som komma ur den stora
'1 Och )"ijken nf rökverket
vedermödan; och de hafva tva steg upp till förmtm för·J(- dc
git sina kläder och gjort dem heligas böner ur ilngehls halld
hvita. i Lammets hlod.
infiir Gud.
Ps. 141: 2.
Ehr. fl: 14; l .rh. 1: 7; Upp. ]: r;.
5 Och iingcln tog röke]so
15 Fördenskull iiro dc iunir 1mrot och fYllde det från el
Gnds tron och tjäna honom den p{t nltar"et och kastade ptt
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5.

jorden, och det blef rÖHter och djeclel icke .IYRl1, och likaledes
:lskdunder och ljnngeldar och natten.
13 Och jag såg, och jag
jordbäfning.
hijrde en emmm örn *, som
G Och de sju iinglarna, Rom
flög mi(lt på himlllelen, säga
hade de sju bmnmcrna, gjorde
med hög rÖRt : Ve, ve, ve
sig redo att hasuna.
dem, som ho pt'i. jorden, för
7 Och den förste lmsnnade, de öfriga hasunri)ilterna fr{m
och det bIet' hagel och eld, de tre änglar, som änn?~ skola
blandade med hlod, och de lm basuna.
Upp. 9: 12.
stadcs ptt jorden; och tredjo
delen aftr1iden uppbriindeR, och
9 }{apitleL .
allt gri.int griis uppbrändes.
Den femte lingeln lJ:1sunar, och nr
8 Och den andre ängeln ba- afgt'lUH1em; hrnnIl ]wmma grlisllllp
Rnnade, och i hafvct kastades por. Den lljctte iiugcln hn.sunn.r.
likasom ett stort, af eld brin Och den femte ängeln hasn
nande berg; och tredjedelen af
nade, och jag såg en Htjiir
hafvet 111e±" blod,
nu, som hade fallit från hi m
~l och tredjedelen af de ska- melen lied, p.å, jorden, och
pade varcIHer, Rom lira i haf- h~llllO bIet glfven llyckeln tIll
vet och som,hafva lif, dog, och afgrulldens brt~~ll.
tredjedelen af skeppen förgicks.
2 Och· hon uppnadc afgrun
1 t re d'"
I
l
u
e
n
s t hrunn; "
och
1(1 0 c·1l (en
le ange n Ja1 .ur hrunnen
"j
'·
j"
I·
f"'ll
npps
eg
en
ru
(
RaRom
R1111a(l e, OC]l fr:m I1mme CH o t'
t
l
l ro {en
l
, .t. .f .. ·. 1" . '1, .." ran CIl SOl' ugn, oc l so en oc l
CH S ,m .f~ JI1Lllll.l., jn l]nn·U1f~"(I'1 s.: luften förmörkades af brunnens
Hom en :te ( a, OC l lOn u pa "j
" ro 3(, ,1 ., "'1'
;)' el e l en a t' fl o(l emil. oc hpa
t,reu,le
i·":
." .
tt l"n
oc l l!l 10 \cn llr,lJlgO
gU\S
va· cn m orna.
hoppor på jorden, och åt dem
11 Och Ntjiirnans namn ilr h1et' gifvcn makt, såsom jor
malört; och tredjedelen af vatt dons skorpioner hafva makt,
net förvandlades till malört, och
4 och det hlcf dem sagdt,
mii.Jlg:t af människorna dogo af att de ieke finge Rkada gräset
vnttllet, emedan det hade )Jlif- på jorden, ej heller något grönt,
vit bittert.
ej heller något träd, utan cn
12 Och den fjärde ängeln dast de miLnniskor, som jcko
basunade, och tredjedelen af hade Guds iIlRegel på pannan.
Rolcn blef slagen och tredjeHes. 9: 4; Upp. 7: 3.
delen af månen och tredjede5 Och det bIet' dem gifvet,
Jen af stjärnorna, på det att ieke att diida dem, .ntan att
tredjedelen af dem skulle för- do' slmUe plägas i fem må
mi.5rkaR, och dagen till en tre- nader; och plågan af dem var

I
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1.:

l~ngel.
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Upp. 9: 6.

Johannes'

---------------------~-------------

RttSOm plågan af en skorpion,
n~ir han har stungit en miin
lllslm.
6 Och i de dagarna skola
miinnisko],ll:t s(i~m (1li~lon, och
dc skola alls lcko hnna ho
nom, och de skola åstunda att
el"
] el" l' fl r ' • f ..
l
0,, OC l
UI on
) l l l,tn (Cm.
]<'8. 2: If); JC't'. 8: ~; (1). ]0: 8;
Lk. 2:1: ~o; Upp. G: IG.
7 Och griishoiJpornas gestal
ter liknade hiistar, rustade till
krig, och på deras ]mfvndon
voro s:tROm kronor likn O'llld
och deras ansikt.en 'voro s~so~
människors ansikten.
o

2 Mos. ]0: 4,

det gyllene altaret, som lir in
för Gud,
14 sliga till den sjette iin
goln, som hade basunen: Liis
de f~ra iinglal', som liro hnnd
JUL vul dCll stora floden Burrat.
15 Oeh
de f·,
;. trI, . ,
,~
Yl ,t ,tll,., ,U n,t,
som ha(10 varit bon·dda till
t',
l 1
"
IlJ11l110n oe l (agon och månn
don ocl~ :h'ct, liis~os~. fÖl~ ntt dö
da t;I'ed.letlclcn af JIl:mmskOl:na,
.. Hi Och antalet af.ryttel'1?ts
harskar?I' var, tVIL gangcl' t1O
tuscn gangel' tlotllsen; jag hiir
de dems antal.
v. H;

I

o

Joh 1: 12, 15; PI). 68: IS; Dan. 7: 10.

S Och de hade luir såsom
17 Och så Råg jag i min syn
kvinnol'Fl hår, och deras tänder hästarna och dem, Hom Hutto pIL
voro H:tHOm lejons,
dc~n; de llade elclrii(b och, hy
o och de haclo pansar Håsorn acmthltL o('h Hvafvdgllln pan
jiirnpansar, och ljudet af dc- sar, och hiistal'llfLS huFvudcn
ras vingar var SftSOm' ljudet af voro S:LSOlll lojoIls JIl\t'vuden,
vngnnr, dtL m:mga h1istar löpa och ii'än deras mllll ntgick eld
till k r i g . ·
och riik och svafvd,
10 Och dc hade stjiirtar, lika
18 Af <l('~sa tl'e pl:lgor dij
skorpioner, och gaddar, ncJl idadcs tred,1odelclI af miinni
deras stjärtar ][Lg doras makt sl~01'na, nii'Jnli,rJl?n af elden och
att skada människorna i fom af riiken och af Rvaflet, som
m{lIlader.
utgick frtm deras mUll.
11 Och de hade öfver sig
10 Ty häst[tl'n:~s makt J:"tg i
en konung, afgrundons iingcl; deras mnn och l c1ernFl svan
hans namn iiI' pit ebrClska Rnr; ty dentH SV:tlI Fl:tl' VOJ'() lika
Abac1don, och på gr01,islm har ormar och ~Iadc hnfvlIden, och
han namnet Apollyon ':".
med dem gJorde de skada.
Job 1: 12, 1~,
')0 O l 1 "f'
, .. .]
12 Det första ve iiI' fram
-"
c l. { e u nga ma.n,n~s Wl'
faret; se, det kommer iinnu na, som ICko hade b}liVlt dö
tV,:L VI'
]l:l'l,(,f'I'('l'
TT ' o. •
genom
plagor,
0111
(lade
,~
','.
]lp. i'I. 1.1.
.. , el
. Je
'1(kssa
.
"
.
'
van
e Sl.~
,(' f'"
Tall :-ana
han
O
13 ch den sJette iingdn ders verk, stL att de llpphi.irde
baFlllnacle, och jag hörde, en att tillbedja de onda andarna
röst från de fyra hornen på och afgudarna af gnId och at'
,. Dct iLr: fördä.rfvul'c,
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silfver och af' koppar och af
sten och af trii, hvilka hvarken
kunna se eller hörn. eller gå;
21 och de omviinde sig icke
fdm Rina mor<lglirnillg-ar el1t,1'
frtm sinn hitxeripr eller frän
sitt horeri eller fr:"tu sina tjuf~
nader.

10 Ka}litlet.
Johannes såg en iillgel med regn
bågen pil. sitt hllfvnd och en bole
i hunden stå på hafvet och påjol'den.

jag Råg en annan stark
Ochiin!!"cl
nedstiga fr:ln him<J

mclen, och han var klildd i
en sky, och regllh{tgen var ijfv.er hans l~nfvud, och hans ans~~de va~' sasom solen, och hans
fottor sasom eldpelare.
Upp. 1:

u, l~.

•

2 Och han hade l SIll hand
en nppRlagen liten bok, och han
satte sin högra fot pil. hafvet
·· t
.' d
l
oc l d en vans ra pn Jor en.
3 Och han ropade med hijg
1'i.)st, s:lAom ett lejon ryter, och
niir han ropade, litto dc Aju
åskorna sina röster tala.
4 Och nit1' de Ajn :lRkol'nn
hade t.alat, itmnadc jag skrifva;
och jag hörde en röst från him
melen Ritga: FörRegla, hvml de
Ajn :lskornn. hafva talat, och
s]uif det icke.
Dan. 8: 26.

Upp. 11: 1.

den och hvad Rom lir dilruppii,
och hai"vet och hvad Rom är diil"
uti, att ingen tid skall vara mer;
7 ntan i de dagar, dr~ den
Rjnnue iillg"elllR rtist ht)l'es, Illir
hall skall baSlIlllt, har ock
Guds hemlighet blifvit full
borda(l, såsom han fi5rknnna
de evangelium för Rina tjiinare
profeterna.
Upp. 11: 15.
8 Och den rÖRt, Rom jag ha
de hört fl'{m himmelen, hörde
Jag :1ter tala med mig och silga:
GAlL llOr,t OC,t7 t,ag (l en upps l agna
lilla boken, hvilkell lir i den
ilnge]ns hand, som står på haf~
vet och p:l jorden.
9 Och jag gick bort till än
geln och sad(~ till honom, att
han skulle gifva mig den lilla
1 fIl .
b l
O l]
TO {Cn. l c..~ um sa; e l nll~:
l,ag °lcl11 af~' uPP l len(11~e; ?cl~
lOn S ra
orOl'sa \:fl 19 vltr \.
i din buk, men i din mun Akall
hon vara R()t som honnng.
o.

I

I~es. !l: 1-3.

.

10 Ocl~ . .lag tog den ltlla O?

ken nr angelns hand och at
npp h~~U1e; och hon var i mi~~
~m11l Rot ~o.m honung? ?ch da
.]l1.g .hade abt l1Cnne, vm·.de det
l mm bnk.
..
11 ?ch !lan sade tIll .~l!lg:
Dn maste t.Lter profetera ofver
r: O
"
. mi'tngn natl?I1Cr och folkslag
o
ch den ,mgel, som .lag och tungomal och konungar.
hade sett Atii.p{L hl1.fvet och
p:'\. jorden, upplyfte sin högra
11 }{apitlet.
hand mot himmelen Dan. J2: 7. De tviLnne vittnenas mal.t beskrif·
G och svor vid honom, Rom ves. Den sjnnde iingeln basunar,
och de iildsta prisa Gud.
Jefver i evigheternaA evigheter,
hvilkf'n Rknpnde himmelen med
ch det blef mig gifvet ett
hv:u.l Rom ilr ditrnti, och jor
rUr, likt en staf, i det. att

O
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Upp. 11: 2.

någon Hude: StiL upp och mitt som kallas i andlig mening
Gnds tempel och altaret och Sodom och Egypten, Inrarest
dem, S0111 tillbedja. därinne;
ock deras Herre bIet' korsfitst.
.

Hes. 40-43 lrap.

Upp. Ii: 2, 5; 18:

2 och git flirhi g:lrden, som
itr utanfiil" templet, och miit
honom lcke·, ty hall iir gifven
:U hedningarna, och (le skola
fiirtrampa den heliga Ht:ulen i
(yrtiotvtt m:lnader.
LIc. 21: 24; Upp. 1~: n; 13: [j.
!3 Och jag skall gifm :H minn.
tytt vittnen n.U, ,lditdda i sile
kar, profetera i ett tnspn tvtt
hnn<lm Rextio dagar.
l~~p. ]2: 6.

n

•

••

4 Dessa aro de tYa ol.letra
dell oe.11 • d~. t;:l JjusRtakarna,
som Rta 111for Jordeui'l Herre.
Hale. 4: 2, 3, I I, 14.
r: O l
. .
'11 1 l
iJ
C l om llngon Yl
l o n 1 l t {' n R1m<. a
<- cm, sn g:~.I: C:. t 11
r:t1~ (ontS
mun och furtar demR flCmIer;
och om n:"won vill Rlmdn. dem
Rå llulRte
p:'i sttdant Riitt
di5dns.
fi DCHKft harva lllnkt. aH. tillRlnta himmelen, p:l det att in
tpt regn rutt fnIb i dems pro
fetias dagnr; och de harva
makt (ifver vnttncn att {'tj r
valldla llem till hlod oeh HItt
jorden med hvnrje RlagH plttga,
Rrt oftn. de vilja.
o

han

1

KOll. Ii: I; 2 l\ToR. 7-10, 12 lmp.

7 Och nitr de hafva fnllbor
dat Ritt "lttlll'Hbönl Hknll vild
.
} ,
dJln·et,
Rom uppstIger nr nl
grunden, fi.irn. krig med dem
och bCRegra dem och c1lidn dem.
'Dan. i: 21; Upp. 13: 1, 7, II; 17: 8.

8 Och deraR' lik skola ligga
p:l gatan i den stora HhHIl'n,

lO.

fl Och miinnisl.:m" af alla na
tioner och Hbulllllar och tnngo
m:U och folkRlag Rko!:t He de
I·HR lik i tre oell ('n hal r da
gay, och de Hkola 1('ke til1:Ha,
att demR lik liiggas i grifter.
] O Och dc,
Ron1 bo pIl jor
\ den, s1\:0 la gHLdjas öi"vcr dem
och friijda sig och skicka 11Var
:lndrn. giifvor; ty dessa t.vii pro
fetm· pl:"tgade dem, som ho ptt
jorden.
11 Och efter de tre och en
hal f dagarna kom en lifvetR
ande fri'm Gud in i dem, och
l, 'to 1
·,···tte.
<. (. i'l. (O upp pa RIlla 1I,. l,
l
.
_j.. .,'. l-l' . ·'·'·11 ··f
oc l Ul H ,01 l U \. "Ut O Over.
dem som i'l:'\,0'0 dem.
,
..-,
12 Och dc hörflc en Rtnrk
rÖRt f'~:l~l hilll!llelcn Hiiga till
dem: SI.Igell lllt lIpp. Och de
Rtego upp till hiIlJll\(~l('1I i KkYll,
oell del'ns JjPlldel' Ht'LgO dpllI.
13 Och i samma stund b]pf
cn stor j ordbäfnill g, och tion
dede1en· nf Rtnden föll, oeh j
jordbiif'ningcll dijdatleR Rjll tll
sell mitnniskor, och de iil"rign
hlefvo fiirfärade och gåfvo him
mclenR Gnd iira.
.Joel 2: 32.
14 Detalldra ve iir framfaret;
Re, det tredje ve' kommer Rllflrt.
Ulll) H' l"· .). 1"· l')· l
. .
15 Och den Hjl1nde iingeln
basunade, och i hinlHwlen hör
deR Rtarlm röster, sligande:
ViirldmlR konungarike har blif
vit \':'iJ. Herres och hans Smor
o '

"1"

-I

••

•
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dcs, och han .skall regera.
evigheternas eVIgheter.
Upp. 7: 10.

16 Och de tjugofyra iilc1~tn,
som sutto inför Gud på SllUt
troner, föllo på sina ansikten
och ti11Lådo Gud,
UPl). 4: 4, 10.; 5: 8.

•

17 sligande: VI tacka (hg,
Herre Gud, dn allsmiiktige, du
sOm iir och Hom var, att dn
har tagit din stom makt och
regerade. Upp. I: 4, 8; 4: 8; 16: 5.
'18 Och folken vredgades, och
din vrede kom och de dödas
tid att de skola dömas, och att
dn' skulle gifva lönen [tt dina
ljiinare profeterna och·:\t de
heliga och IU dem, flom frukta
ditt· namn, SHIIt och stom, och
att du Hlntlle fi.irdiirfvu dem,
som fördiirfva jorden.
HJ Och GlHlH tempol i him
melen iippnades, och hans för
l)\]ndH nrk flyntes i hnns tem
p(·l, och det bIet' ljnlJgeldar
()('1! riiHtOl' oeh {tHkllull<ler och
J.onllJiif'uill 1"0o' och stort lmgol.
Upp. 15: 5.

Upp. 12: 9.

:1 Och det syntes ett annat
tocken i himmelen, och se, en
stor eldröd drake, som hade
sju Jmfvuden och. tio. horn oe!l
på sina hnfvuden SJU dlademer .
4 Och hans stjiil't drog med
sig tredjedelen af hinlmelen~
stjiirnor och kastade dCl!1 pa
jorden.. Och draken stod fram
'rör kvinnan, som skulle föda,
på det att, nitr hon hade födt,
han skulle uppiita hennes harn.
l) Och hon födde ett gosse
barn, som skall styra alla. folk
med jäl"rmpira; och hennes ba~'n
blef bortryckt till Gud och tIll
hans tron.
Ps. 2: 9j Upp. 2: 21; 10: 15.

6 Och kvinnan flydde till
ijkllen, där hon hill' ett af Gnd
bere(lt rum, pit det att man
där skall niira henne i ett tu
sell tV[thnndr:.tsextio dagar.
Upp. 11: 3; la: 5.

. 7 Och flet hlef ett krig i
himmelen: J\likacl och hans iing
Jal' krig:u]c mot draken, och
draken krigade och ]mns iinglar;
Dan. ]0: 13,

12 )(a!litlct.
Qvimmn. kHLclll med

solm~,

fii<lnr
ett hal"ll, ltvilkct Ilralwll VIll Ul)P
. HInka. Mikael hesegrar rlralWll.

ett stor. t tecken flyntes i
Ochhimmelen:
En k
be
VIll lUt

l:l: 1; Jnd. V. tI.

R och do f'öl'l11ttdde intet,
och deras rllm blef icke mer
funnet i himmelen.
Job 1: 6; Dan. 2: 35.

Och den store draken bIef
ne(lkastad, den gamle ormel1,
som ]mllas djiifvnl och satan,
h:m som förvillar. hela. vHrl
<len; han bIet' nedlntstacl på
jorden, oeh hans iinglar hlefvo
nedkastade med honom.
!)

k liidd llled soleu, och mImen
under helllleH f'i.itter, och pit
hcnnc:-I hu1'vu<.1 en krona af tolf
stjärnor.
2 Och hon var hafvande och
ropade nnder barnsnöden och Lk. 10:
fijdslovåndan.

* Konungsliga

~.l1;

18; Jh. 12: 31; Upp. 20: 3;
1 Mos. 3: l, (.

lmfvudlJin<1Iar.

Hi

Upp. 12:

10.
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mun och uppslukade ström
mell, som draken hade utsprn
tat lir flin mun.
17 Och draken vredgades p:l
kvinnall och gick bort f'iir att
fönt krig med de öfriga af
hennes afkomma, som hålla
Gnds blid och haf'va.J esn vitt
nesbörd.
.lob 1: 9; 2: 5; Sak. il: l.
18 Och han ställde sig** ptt
.
11 Och de besegrade honom hafvets sand.
för Lammets blods skull och
1')
'tl Ct •
för sitt vittnesbörds ordR sknll
., .J( alH,
~'v:'L vihldjm.
och älskade icke sitt lif allt
intill döden. Rom. 8: :J:), 34, 37.
l'
.
tt 'ld r
12 Fördenskull glädjens, I
c l Jag sag e VI (.lur upp
stiga ur hafvet, och det
himlar, och I, som bon i dem. hade tio horn och sju hufvu
Ve jorden och hafvet; ty djäf den, och ptt sina horn tio dia
vulen har stigit ned till edor demer, och pit sina hnfvnden
i stor vrede, vetande, att han ett hädelsenamn.
har blott en liten tid. Ps. 96: Il;
Dan. 7: 7; Upp. 17: 3, (l, 12.
Es. 49: 13; Upp. 8: 13; 20: 2.
2 Och vilddjuret,som jag såg,
13 Och när draken såg, att yar likt on leopard, och dess
han hade blifvit nedkastad pil fötter voro såsom en hjiil'l1s,
jorden, förföljde han kvinnan, och dess mun Råsom ott lejol1fl
mnn. Och draken gaf det sin
som hade födt gossebarnet.
14 Och åt kvinnan gåfvos makt och sin tron och stort
den stora örnens två vingar, välde.
upp. ]2: n; 12: 3.
på det att hon skulle flyga ut
3 Och jag såg ett af dess
i öknen till sitt rum, diir hon hufvuden liksom sltradt till
nitres en tid och tider och en döds, och dess dijdssår blef
half tid fjiirran från ormens liikt, och hela jorden förun
åsyn.
Dan. 7: 25; ]2: i. drade sig och joljdecftcr vild
15 Och ormen sprutade ur djuret.
' . Upp. 17: 8.
sin mun vatten såsom en ström
4 Och de tIllb:td~. ~lml~el1,
efter kvinnan, föl' att mod ström- Cl:nedan .~lan hade gtfv~t v~1dmon bortföra henne.
dJlll'et valdet, och de ttllhn,do
1 Mos. 3: 15; 1 Jh. 5: 10.
vilddjnret, siig:mde: IIvom Hr
lG Och jorden hjiilpte kvin- lik vilddjuret, och hvem kan
mm, och jorden öppnade sin kriga mot det?
Upp. 18: 18.
10 Och jag hörde en st.ark
röst i himmelen säga: N u har
frälsningen och makten och
konungariket blifvit Vttr Gnds,
och väldet hans Smordes .r..; ty
våra brUders åklagare har blif'
vit nedkastad, han som an
klagade dem inför vår Gnd
dag och natt.
Upp. 11: 15;

O

I

* Eller: Nu har vår Guds frlUsning och makt och lrommgariko och
hans Smordes välde kommit;
** A. L Och jag stod o. s. v.
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Upp. 13:

18.:

----------------~---------------

{) Och. tU det hlef gifven
en mUll, som tnlade stora ord
och hHdelser, och åt det hlef
gifvCll makt att verka i fyrtio
Dan. 7: 8, ]J;
två månader.

sta vilddjurets hela, makt i
dess t'\,t;ynoch kommer jorden
och dem, som bo därpå, att
tillbedja det nirsta vilddjuret,
h vars dödAslLr bIet' läkt.

6 Och det tippllade Aln mun
till ltiidelse mot Gud, för att
hiida hans namn och hans
tabernakel och dem, som bo i
himmelen.
7 Och tU det blef gifvet att
filra. krig mot de heliga och
att besegra dem; och åt det
blef git'vet viGde öfver hvarje
stam och nation och tnngo
mål och folkslag. Dan. 7: 21, 23.
8 Och alla, som bo ptt jor
den, skola tillbedja det, dc
hvilkas namn icke frtm viirl
dens grundliiggning harva varit
skrifna i det slaktade Lammets
lifsbok.
1<:1". 1: oi, 1".;
2 Mos. 32: 33; Mt. 24: u; :Fil. 4: 3;
2 Tess. 2: 4, 8-11; Upp. 3: 5; 17: s;

13 Och det gul' stom tecken,
SlL att det ock kommer eld att
falla ned frltl1 himmelen på
jorden i miinniskornas åBYIl.
lVIt. 24: :H; ~ 'l'eHs, 2: v; UP1). 16: H;

Il: ao; Upp. 11: 2; 1\!: 5.

v. 2; U!lp. 19: 20.

.fol> l: 12, Ju.

14 Och det förvillar dem,
som bo p:l jorden, för de tec

kens skull, som dct hl et' det
gifvct att göra i vilddjurets
åHyn, tillsiigancle dem, som bo
pii jorden, att göm en bild åt
vilddjuret, som tick s:\ret af'
svii,rdet och dock lofde.
[j Mos. 1:1: l; \! 'l'ess. 3: V-l 1
15 Och åt det hlef gifvet
att gifva ande :"tt vilddjurets
hild, på det att vilddjll1'ets
l l
l
1
bild äfven* s 011 e ta a oc l så
20: J2; 21: 27.
gC:ira, ntt aUa, sorn icke tillbåde
O Om någon hnr öru, han vilddjurets hild, skulle dödas.
hUl'e.
U1111. 2: 7, 11, 17, 29.
16 Och det göl' så att alla
10 Om någo!l ni:' ~ t::Lllgeu små och AtOl'a, b:hle' rika oc1i
skap, skall !mn gn.. l {augen-I fattiga, 11åde fria och tjiinare,
Rk~p; on: nagon dodar l~~ed litta gifva sig ett märke på sin
s,:,.a1'd, nHl~te .. llan ]Uc~l svard högra hand eller plI. sin panna,
d~d~ts. Har ar de helIgas ut17 och att ingen kan kUpa
h:~~h?,l~et. och. t~·o... 1 Mos.. 9: .,6; eller sälja. utom deu, som har
Ls. 3:J. 1, !lIt. 26. 52, Upp. 14. 1-. märket, VIlddjurets namn eller
11 Och jag SlLg ott unnat dess namns tal. Upp. 14: 9, 11.
vilddjnl' uppstiga tu' jorden,
18 Här lir visdomen, Den
och det hnde tvll. horn, lik som har f'tjrHtånd, han riilme
nall(h~ ett lamms, och det ta ut vilddjurets tal; ty det iir ou
lade såsom en drake.
människas tal, och dess** tal lir
sexhl1nclm sextiosex.
Dan. 11: 36; Upp. 16: 13; 19: 20.
12 Och det utöfvar det för
upp. 17: 9; 15: 2.

* Eller: bMe.
** Eller: llennes.

.J

Upp. 14:
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14: Kapitlet.
Lammet med de teelmado pll. Sions
berg.

Bu iiugel med ott ovigt

evangelium.

och se, Lammet
Ochstodjag Sttg,Sions
berg, och

ptt
lUed det ett hundra fyrtio(ym

tusen, som hade dess namn
och dess Fll.ders namn sluifvet
på pannnn.
upp. 7: <l.
2 Och jag hi5rde en r<ist frim
hinunelcn, S:tSOlll ett d:Tn af
många vatten och s~lsom ell rihlt
af ett starkt :tskdulldcr, och rij
:-;ten, 80m jag hörde, var, S:t
som (hi. harp:-;pcIare spela ptt
sina harpor.
Upp. 1: 1,,; 19: G; 5: 8.

a Och dc sjcingo lik:-;om en
ny sång inf'i.ir tronen och inför
de (yra djuren och de iildsta,
och ingeu kunde lära sig den
H:tllgen utOIll dc ett humlra
tYrtiotyrn tusen, som hade lllifvit
köpta fn1n jorden.
Upp. 5: !J.
4 Dessa iiro de, som icke
hefliickade sig med kvillnor;
ty de Hro jnngfJ'ur. Dessa liro
de, som följa Lammet, hvart
lIeIst d(·t giLl". Dessa lJlefvo
kiipla fnLll llliilllliskol"1llt till ell
r;irstlillg :tt Gull och LallJlllet;
l\It. 25: 1~14; Upp. 3: 4; 2 Kor. 11: 2;

1 Kor. G:

20.

bo pä jorden, och för.alla folk
slag och stammar och tungo
mål och nationer;
7 och han sade med hi5g röst:
Frukten Gud och gifven honom
iira, ty stunden för hans dom
har kommit; och til1hedjeu ho
nom, som gjorde himmelen och
jorden och hafvet och vatt
nens kiillor.
l Mos. 1: l; Ps. 33: G; 124: 8; HG: G;
Ag. 14: lr.; 17: 24.

8 Och ell allIlan iingel, den
andre i onlninfjCn J följde efter
och sade: Fallet, fallet iir det
stom Babylon; ty det har gif
vit alla folk att dricka af sitt
horeris vredes vill.
BH. ~I: fl;
Jor. 51: s; Upp. Hl:

2,

3, 10,

~I.

!) Och efter dem följde en
annan iingel, den tredje, som
sade Ined Ilijg röst: Om n:"tgoll
tillbeder vilddjuret oeh dess
hild och tager liess miirke på
sin panJla eller pit sin hand,
10 skull ock hall dricka af
Gnds vredes vin, som 0110
miingdt nr iskiinkt i hans vre
des kalk, och skall. pl:igas i
eld och svafvel inför heliga
iinglar ochillf"th· Lammet.
l)H. 75: n; J1~H. fil: 17; .Te]'. 'll')! 15;
Upp. Hi: 10; ]!J: ~o; EH. M: 10;

Upp. 19: 3.

11 Och röken af deras pläga
5 oeh i deras mlln blcf in
lIpPHtiger i evigheters evig
gen lögn fnnnen; ty de liro
heter, oeh de harva ingon ro
ofiirvitlign, [inför GlldR tron].
hvarken
dag eller natt, dc Hom
l's. 32: 2; Sef. 3: 13; Et". 5: 27.
tillbedja. vilddjuret o~h dess
13 Och jag såg en allnan hild, och om någon tager dess
ängel flyga mi(lt ptt himmelen namns märke.
med ett evigt Qvangelimn, flir
2 l\'[oH. ~O: 3; Upp. 20: 10.
12 rHr itr de heligns utJu"tl
att förkunna det för dem, som
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lighet, här äro de, som bevara
GndR bud och Jesu tro. Lk. 21: 19.
13 Och jag hörde cn röst
från himmelen siiga: Skrif:
Saliga liro do dödn, Rom här
efter dö i Herren; ja, sliger
Andell, de skola hvila sig frtm
sina arbeten, ty deras giirnin
gal' nilja med dem.
1 Kol'. 15: 18; l l'ess. 4: 14.

Upp. 15: 4.

19 Och ängeln fällde sin lie
mot jorden och afbergac1e jor
dens vinträd och kastade druf
V01'na i Guds vredes stora vin
IH·esll.

Upp. ]9:

15.

20 Och vinpressen trnmpa
des ntanför staden, och hlod
utgick från pressen Hnda till
betslen ptt hiistarna, en sträcka
af ett tnsen sexhundra Rtndier*.

J~s. 63: 3; }{lag. 1: 15.
14 Och jag sttg, och se, en
hvit sky, och pi\. skyn sntt ell,
15 I{al)itIct.
som val' lik en m}llllliskas son,
Johannes såg sju änglar och hÖl'lle
Ined CIl ~yllene honn pil. sitt vilddjurets besegrare Rjunga Moses'
hl1fvnd och en hvass lie i sin
och Lammets Hång.
lIeR. 1: 26;
hand. .
ch jag såg ett allllat tecken
Dan. 7: 13; Upp. 1: 13.
i himmelen, stort och under
15 Och en annan ängel kom
bart: Sju änglar, som hade RjU
nt 111' templet och ropade med
hi.ig röst till den, som satt på phi.gor, hvilka voro de sista;
ty med dem Hr Guds vrede
skyn: Sänd nt din lie och
Upp. 11: H.
fulländad.
skörda, ty skördetiden har kom
2
Och
jag
såg
liksom
ett
mit, och skörden pti. jorden
glashaf,
blaudadt
med
eld,
och
har blifvit torr.
dem, som hade segrat öfver
Joel 3: 13; Job 5: 26; Mt. 13: 39.
vilddjuret
och öfver drss bild
Hi Och den, som satt på
och
öfver
dess namns tal, stå
skyn, ntIIde sin lie mot jor
den, och jorden blef skördad. ptt glashafvet, hållandc Gnds
hnrpor. ~
upp. 4: o.
Mir. 4: 29.
3 Och de Rjöngo Moses',
17 Och en anBan ängel kom
ut nr templet, som iiI' i him Guds tjänares, sång och Lnm
melen, och hade, iifven han, mets Silllg, siLgnllde: Stora och
nnderbara iiro dilla verk, Herre
en hVllSS lie.
18 Och en annan iingel kom Gud, du allsmiiktige; riittfiir
ut fr:ln altaret, hvilken hade diga och sanna äro dina vii
makt öfver elden, och han ro gal', dn follcens konung.
15: l-IS; 5 Mos. :12: 1-43;
pade med hög röst till den, 3 Mos.
J:>s. 111: 2; 139: 14; 145: 17;
som hade den hvassa lien, sä
Upp. 16: 1.
gamle: Si1nd ut din hvassa
4 H vem skulle icke frukta,
lie och nfberga klmmrna p:l o Herre, och pris:1 ditt namn"?
jordens vil1triid, ty dess druf Ty dn allena iiI' helig; ty alla
vor iiro mogna.
folk skola komma och tillbedjn.

O

*I

svensId längdmått omkring 27 mil.

Upp. 15:
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inför dig; ty dina domar hafva Sltsom af en död, och hvarje
blifvit uppenhara.
lefvande sj/il i hafvet dog.
Jer. 10: 7; Es. GG: 23.

2 Mos. 7: 17, 20.

[) Och diirefter såg jag, och
se, "ittllesbl,rdC'ts tnbeJ'l1akch
tf'mpel i himmelen i)ppnadcs,
uPP; 11.:. HI.
G och d~ R,IU :mglal'lla, som
hade de SJU pla~ol'na.l. kommo
nt ur templet, kladda 1 rent och
skinande linne och omgjordade
omln'öRtet med ettgylleno bitlte.
o

4 Och dCl~ tredje utgöt sin
sk:1l i floderna och i vaUC'll
'ldillol'l1a; och det hlef hlod.
G Och jag htirde vattnells
itngel sliga: Rilttfilrdig iiI' du,
80m lir och Rom vnr, dn helige,
emedan dn har dömt s:"t.

I

Upp. 1: 4, 8; 4: 8; 11: 17.

fl Ty de hafva ut.gjntit heli-

Tipp .• l: 13"
•
gas och profotel'R blod, neh
7 ~kh et~ u~. dc fyra ~lJ\l1'ell blod lUll' (1n ock gifvit dem att

gaf at de HJll anglarna RJU gyllene s1dlar, fl111a af GndH vrede,
hanH som lefver i evigheternas
evigheter.
S Och tmnplet nppfylldeR
med rök fr:ln Gnds hitrlighet
och ingen
loch dfrån hallB makt,
t · l t f' ..
~ g:~ IV
emp.e,
e
1
RJlll1'fl~J:gt
af.l'llll:~~
1RJl}1 p agor
l

dun

o'

1.
•

?:'l'tLll

JaC e ) 1 VI . n IUH a( e.
2 Mos, 40: 34; l Kon, 8: 10; Es: G: 4.

1

G Kapitlet.

De sju änglarna utgjuta sina vre-

. .J"·1
t l ..
O]c l t .lag
lort C.Jt en.. s ,nrt'll
\: ros."
l
dCRRlutlal'.

t

t

]

. dricka; de !iro det vitrda.
Mt. 23: 3{.
.
7 Och jag hi)rue altaret sliga:
.Ja, Herre Gud, dn allsmäktige,
sanna oeh riittflirdiga 1i1'O dina.
domar.
Upp. Hi: 3.
8 O l ]
f'" d
t .. t C 1 (en
lar e 11 ,go Wl
skål ptt solen;' och det bIet'
henne gifvet at.,t briinna mlin
. l
1 11
ms \01'l1tL me< e. ( .
g Och miin11lRkornn blefvo
briincla meJ stark hetta, och
de hiidnde Gnds namn, hans
. . l-t "f r • l ,.. lo"
som l
1m mol ~, o ,el (~HB<L P .'L
go r, och de lilldmde ICke Bltt
".
. f",
tt gl
. ' .('va l 101l0m
.;.•.l.1',L.
.
RlTlne
ot a

ur emp e Raga .l (e
RR. 8: 21.
iinglarna: Grm bort och 11t-1
O
.. .
gjuten Guds vredeR sju skllJar . ~O och .den. femtc utgotBIn
på jorden.
skal lla v]}ddJI~.ret~. troll; och
2 Och den ft;rRtc O'ick hort dess rIke bIef formorlmdt, och
och ntgöt. Rin skål på jorden; de .~önderbeto sina tungor för
och det blef ett ondt och 8vårt smartans Hkull.
BI"n' ptt de miinniskor, som hade
11 Och .~le . hiidnd~ himme
vildujl1l'ets märke och som till- l?lls ~ud for BIna smartors..och
bttdo dess bild. 2 Mos. 9: 9-11' smil. sars skull, och do omvande
Upp. 13: 14, 16, 17.
' sig icke frltn sinn gärningar.
•

11

R,lll

~ Och den andre nt.g;,t Rin

12 Och den Bjette ntgöt Bin

skiH i harvat; och det bIet' blod skål p:"L den stora floden Eu

Uppenbarelse.

frat; och dess vatten torkade ut,
på det att vägen slml1e bere
das för konnngarna från solens
nppgtmg.
la Och jag såg nr drakens
mnn och nr vild(ljllrctH mun
och nr den falske profetens
mun 1dfJ{Z tre orena andar, lika
paddor.
Ul: Il; 19: 20.
14 Ty dc :iro demoners an
dar, som gtira tecken och ntgå
till kOIlIlJlga1'l1:t ptt hela jorden
för att fijl's:unla dem till kri
get piL dell al1smiiktige G lidens
stora dag.
2

~reRR.

Upp. 17·
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Gud, att han skulle gifva det
k~lken med sin" stränga vredes

vm.

Upp. ]8: 5; Es. 51, 22, 23;
Jer. 25: J 5, )(l; Upp. 14: 8, 10.

20 Och alla (iar flydde, och
berg fnllllos icke mer.
Upp. G: 14.

21 Och stort hagel, omkring
en celltner i tyngd, kom ned
1'r:1n himmelen på människorna,
och miiTlIlisko1'lla hiidade Gnd
för plttgan af haglet; t.y pliIgan
dilraf vm' mycket. st.or.
Upp. 11: 19.

17 }{u})i tI et.

2: 9; Upp. ] 11: 13; ] 9: 19.

15 Se, jag kommer liksom Den stora skökan, sittande på ett
scharlakanArödt vilddjur.
en tjut'; salig iiI' den, som va
l,ar oeh bevarar sina kläder,
ch en af dc sju iinglar, som
pil. det att han icke må gtt
hade de sjn skålarna, kom
nake1l, och de 1':1 se hans skam. och talade med mig, siigande:
Mt. 24: 44. Lk. ]2: 39; 1 'reAA. 5: 2; Kom hit, jag skall visa dig
2 Pet. :1: 10; Upp. 3: 3, 4, J 8.
domen iifver den stora skökan,
I G Och dc fiirsmnlade dem som sitter på många vatten,
till det st:ille, som ptL elJreiska
Nah. 3: 4.
heter IIarmagc(ldon.
2 med hvilken jordenR ko

O

Dom. 5: 19; 2 Kl'. 115: 22.

nnngar hafva hcdrifvit horeri,
17 Och den sjunde utgiit sin och dc, som ho p:\ jorden,
Rk:U i luften; och en stark röst hafva blifvit druckna af hen
utgick frtm templet, från tro ncs horeris vin.
Hen, silgamle : Det iir gjordt.
.Ter. 51: 7; Upp. 14: 8; ]8: 3, 9.
Upp. 21: G.
3 Och han förde mig i An
18 Och det blef ljungeldar den hort till en öken, och jag
och röster och lLskdunder, och Sltg en kvinna sitta pit ett
det hlef en stor jordhiifning, sehar1almnsriidt vilddjur, som
en s:1dan och stt stor jordbiif var fullt med hiidelsellamn och
ning, som det icke hade varit, hade Rju hufvuden och tio horn.
sedan människorna blefvo till
Upp. 13: 1.
4 Och kvinnan var kHidcl i
på jorden.
Upp. 8: 5.
1 g Och den stora staden blef purpur och scharlakan och
delad i tre deln.r, och folkem-1 Hkimmde af gnId och iidla ste
stii(ler fijno, och det stora Ba nar och piil'lol' och hade i siu
hylon kom i i'Lminne1se inför hand en gyllene kalk, full af

Upp. 17:
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styggelser och hennes horeris
orenligheter;
Upp. 18: 16.
5 och på hennes panIla var
Rkrifvet ett namn: Hemlighet,
det stom. Babyloll, mod ren till
skökorna och styggelserna pit
J. ore1en.
2 Tess. 2: 7.
6 Och jag Sttg kvinnan, drnc
ken af de heligas blod och af.
•TemI vittnel1s blod, och jag fijrundrade mig högligen, dit jag
. ]1enne.
sag
Upp. 18: 24

Jo7~annes'

åttonde och är af de sju och
gttr bort till förtappelse.
Upp. 19: 20.

12 Och de tio horn, som
dn sttg, lim tio konungar, som
iimm icke hafva f:.ut rike, lllen
de f tt för en timme vitlde stt
som konnngar tillilm med vilc1
djuret.
DmJ. 7: 20 •
13 D0ssa hafva alla eH och
sanllllll vilja, och de gifvll sin
makt och sitt viilrle ttt vild
dj IIl·et.
7 Och iin!!eln sade till Ini.!-,.r:
] 1n l(ngn
'
] 4 D ess a s,;:o
mo,t
HVltl'för förnndrar dn dig? .lag Lammet; och Lammet jiimte
skall siiga dig hemligheten om de kallade och utvalda och
kvinnan och om vilddJ'uret, t,rogna, som aro
..
t s1Ut Il
mecl d e)
som blir henne, och som hm de bcsf'gra (lem, emedan det iiI'
sju hu f"ndena och de tio hornen. hel'l'ftrs Herre och konnngnrs
8 Vilddjuret, som dn stLg, KOllI/ng. Upp. 1(;: 14; l!1: HI, 20;
var ·och är icke, och det skall
-I '!'im. G: 15; Upp. 19: IG.
uppstiga nr afgrl1uden och gå
15 Och han sade till mig:
bort till förtapp'Clse; och de, Vattnen, som dn sttg, orh ptt
.som bo ptt jorden, hvilk:'ts I hvilka skökan sittC'l', Hro lllt
namn icke ifrtm vli.rldeJlfl grnnd tioner och .skaror och folkslag
liigglling hafva v:11'it Rkl'iflla i oell tungOlnt.l.
EH. R: 7.
lifvets bok, skola nirnndm sig,
] (j Och dc tio hom, som dn
nill' de se vilddjuret, att det var s:"tg, och vilddjnret., dc Hkoh
och icke lir och skall komma. hata skiikan och glira henlIe
~ MOH. :12: 32; ])'11. 4: 3; Upp. il: G; (ide och lIakf'll och äta ]WI1IWS
20: 12; 21: 27; 11: 7; lil: 3.
kiitt och IIpphriillll:L hmme i ('hl.
n Hill' iiI' fiil'st:lmlct, som hnr
Upp. 1~: 8.
visdom: De sju hnfvndella lira
17 Ty Gud har gifvit dem i
sju berg, på hvil1m kvinnan hjilrtat att fnllgiim hans vilja
sitter; de liro iifvcn sju ko och att fnUgöra alla en och
nnngarj
Upp. UI: IS. samma vilja och att gifva Ritt
10 de fem hafva fallit, den kOllungsliga viLl(le :lt vilddjuret,
elle iLr, dell nndre har iinJ1u till dess Gnds ord hlif\rn fIlll
icke kommit, och nilr han komnadc.
Upp. lG: 19.
kommer, m:'istc han blott en
18 Och kvinnan, som dn
liten tid förblifva.
såg, iiI' den stora .staden, Rom
11 Och vilddjuret, Rom var har k0I111llgavii1(le iifver jor
och icke ii]', iLr ock sjiilCt den elens kOlluugal'.
'J

__ .
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18 Kal)itlet.
Babylons fall.

såg jag en annan ängel
Dilrefter
nedstign från himmelen, och
han hade stor makt; och jorden
upplystes nf hans härlighet.
2 Och han ropade med stark
röst och sade: Pallet, fallet lir
det stora Babylon och har blif
vit ett hemvist för onda andar
och ett fängelse för alla orena
andar och ett fängelse fik alla
orenu och vederstyggliga f:lglar.
Es. 21: 9; .Ter. [il: s, 31; j.;s. 13: 21;
:14: Il, 14; .ler. 50: 39.

Upp. 18: 14.

vat i yppighet, så mycken pina
och sorg gifven henne. Eme
dan hon säger i sitt hjärta:
J ag sitter såsom en drottning
och iiI' icke linka och skall
aldrig se någon sorg, Es. 47: s.
8 därför skola hennes plå
gor komma på en enda dag,
död och sorg och hunger; och
hon skall uppbriinnaR i eld; ty
st.ark iiI' Herren Gud, som har
dömt henne. 21'ess.2:s;Upp.17:lG.
9 Och jordens iwnnngar, som
med henne hafva bedrifvit ho
reri och lefvat i yppighet, skola
gråta oeh jiimra sig öfver henne,
när d(~ se röken af hennes brand,

3 Ty alb folk hafva druckit
nf hennes horeris vredes vin,
och jordens konungar hafva be
HeR. 26: 16; Upp. 17: 2.
drifvit horeri med henne, och
10 stående på långt arstånd
jordens ktipmän hafvn blifvit
rika af hennes yppighets makt. af frnktan föl' hennes pina och
siiga]}(lc : Ve, ve den stora sta
upp. 14: 8; 17: 2-5.
den Bahylon, den starlm sta
4- Och jag hiirde en annan den; t.y pli en enda timme har
röst fr:"m himmelen siign: I,
din dom kommit.
E8. 2]: 9.
mitt folk, gt"m ut fr:\n henne,
11 Och jordens köpmiin gråta
på det ntt icke lifven I mlm och SÖl'jp. iifver henne, ty ingen
g(irn euel' delakt.iga i hennes
köper mer deras varor, Hes. 27: 3G.
synder, och på uet at.t. I icke
12 varor af guld och silfver
m:"m f:\ del i hennes plågor.
och
iidla stenar och piirlor och
l MOR. 19: 12; ]'~R. 48: 20; 52: ll;
finaste tyg och pnrpnr och sil
.11'1'. 50: s; 51: n, 4[;; 2 Kol'. II: 11.
G Ty hellnes SYll (ler riiclm iin ke och scharlakan och alla
da npp till himmelen, och Gnd handa vimuktande triislag och
har kommit ihåg hennes oriitt allahanda saker af elfenben och
färdiga gärningar. upp. 16: ]\). allahanda saker afdyrharasteträ
fl Vedergällen henne, 8l1som och koppar ochjiirn och marmor
13 och kanel och kryddor
ock hon har vedergiilIt, och gif
ven henne dubbelt igen efter och sJl\öI:jelHe och rökverk och
hennes gilrningar; i den kalk, vin och olja och semlomjöl och
hvari hon har iskänkt, iskänken hvete och boskap och får och
dubbelt tU henne.
Est. 8: 11; hii8tar och vagnar och trillar
PR. 1:l7; 8; .TOl·. fiO: ta; Upp. 14: 10. och mfinniskosjiilar.
7 ~ti mycket som hon har
HeR. 27: 13; Upp. 17: 4.
14 Och den frukt, till hvil
gjort sig sjiilf härlig och lef

Upp. 18:
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ken din själ hade begärelse,
har försvunnit ifrån dig, och
allt kräsligt och lysande har
g{ttt förloradt föl' dig, och man
skall alls icke vidare finna det.
15 Kiipmiinnen, 80m handla
med sådant, dc som hafva hlifvit
rika genom lwnTlc, skola stti ptt
långt afstånd af fruktan för hen
nes pina, grtttande och 'sörjande,
1G och de Rkola siiga: Ve,
vc den stora staden, som var
kliidd i finaste tyg och purpur
och Rcharlakan och skimrade af
gllld och iidJa stenar och piirlor,
ty på en enda timme har denna
stora rikedom blifvit förödd.
17 Och alla skeppsförare och
alla, som segla från stlille till
ställe, och alla sjömiin och alla,
som idka sjtjfart, stodo ptt ltmgt
afstånd
J~s. 2:l: 14; Hes. 27: 29.
18 och ropade, niir de s:1go
röken af hennes brand, och
snde: H var finneR viLl den stora

upp en sten, lik en stor kvarn
sten, och kastade den i huf'vet
och sade: St~ skn.ll med väldig
fart dcn stora staden Babylon
nedkast.aR och aldrig mer blif
va funnen.
,lP!'. 5]: GL
22 Och lwrpspelal'es och si'tn
gm'es oc'h fW.it.- och basuuhlii
sares ]'(;st s kall aldrig mer blif
va. hUrd i dig, och ingen handt
verkare af hvad handt.verk SOUl
hclst skallllttgOlIRin mer hlif"a
funnen i dig, -och ingen kvarn
st.ens ljnd skall n:lgonsin mer
hlifva hi.ird i dig;
Es. 24: s; Hes. 2G:

l~.

23 och ingen lampas ljns
skall någonsin mer lysa j
dig, och ingen brndgnms och
bruds l'Ust. skall någollf'lin mer
blifva hörd i dig; t.y nina ki.ip
miinvoro jordcns storrniin; ty
genom ditt. hiixeri blei'vo alla
folk fiil'villade.
;Jcr. 25:

10; 7: :1·1; Iii: 9; J;;fl. 23: 8.

24 Och i heJlne bl(,f fUllnet
stndenf.! like? RA. :14: ]0; Upp. 111: 4. profet(\l'R och heligas blod och
19 Och de lmHtade stoft på
a]]:u'l, Rom hade bIifvit mör
sina hufvuden och ropade, gl':"t
UPl). 17: G.
tanda och sUrjande, och sadc: dade pit jorden.
V c, ve dcn stom. staden, i hvil
19 I{npitIet.
kon alla dc, som hafva skepp
I himmelen höres halleluja öf'ver
pä hafvet, blifvit rika af hen 13abylolls fall, Ittt Gud har blifvit
nes dyrbarheter; ty på en enda lWllllng, och att r~ammets bröllop
hal' kommit.
timme har hon hlifvit förödd.
Jos. 7: 6; Job 2: 12.
iireftel' hi.irde jag liksom en
20 Gläd dig öfver henne, dn
stark röst af en st.or Rkara
himmel, och I heliga apORtIar i himmelen, som Rade: HaUe
och I profeter; t.y Gnd har lujn. *. Friihmillgell och härlig
dtimt eder dom ufvar henne.
het.en och rnaIden ii1'0 vår Guds.

D

Es. 44: 23; 49:

I~;

Upp. 19:

Jer. [il: 48;
2.

Upp. 7:

10.

2 Ty sanna och rättfärdiga
21 Och en stark Hngel t.og liro hans domar; ty hun hal'
lt

Det är: Prisen Heneu.
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Upp. 19: le.
~~--------------.-----------dömt den stora skökan, som
10 Och jag föll ned för hans
med sitt horeri fÖl'därfvade jor fötter för ntt tillbedja honom,
den; och han har utkrHft sina och hnn sade till mig: Se till,
tjitnnres hIod ur hennes hand. att dn icke g()r så; ty jag ilr
Upp. 11:: 7; 5 MOR. :12: 43; Upp. 18: 20 .. din medtjitnare och dina hrÖ·
!1 Och :\101' sade dc: lIalle den;, son; hafvn .TeRu vittnes
lnj:t. Och ri;1\:en af henne upp börd; tillbed Gnd ~ ty J psn "iU
st~ger i e"igheternas evigheter. neshikd iiI' profetIalIs nnde .
.1<;;;. 34: ] o; Upp. 14: 11; 18: 9, 18.

4 Och de tjngofyra nJdsta
och de fym djmen f(illo ned
oeh tillb{t(]o Gnd, som satt p:l
troncn, och dc snde: Amen,
·Upp. 4: 4.
I-Iallelnja.
5 Och en ri)st ntgick fr:'in tro
nen, sngande: Lofven v:lr Gud,I
n11a hans tjänare, och I som fruk
ten honom, både Rmå och stora.
(j Och jag hi)rde liksom .en
rlist af en stOl' skara och hksom ett d:ln af mtmga. va.tten
och liksom ett d:'in nf starka
:lskdnnder, sligande : Hallelnja;
ty Herren vår Gnd, den alls
mitktige, har hlifvit konung.
...

l~pp, 11:

15, l.::

Yl:

10.

. ," '.

, TJaton? oss gludJll.s ~ch flOJ
dns och glf\~~ honom :~nn;.~,y
Lammets hrollop hur ]~omm~t,
och dess hustru 11tu' gJort S]g
redo.
Mt. ?~: .2; 25: ]0.
. . 8 Och de~. har. bl~tvl~ heune
glfvet att !dud:~ sIg l glammnde
~ch re~t fint hl!De; ~! d.~t ~na
h~n~t nr de hehgas mtttarchga
g:ll'Iungar. PR. 4.j: 14, ]5; I!es.lG:.l O.
. g. Och .han" sade tIll. mIg:
Sk1'1f: SalIga mo de, som haf
va hlifvit kallade till Lammets
bri.i1lopsmåltid. Och han sade
till mlO': Dessa lira Gnds sanna
Lk. 14: 16.
ord. b

* A.

l.: doppau i blou.

-----------~

-

-~-

Ag 10: 2G; 14: I r;; Upp. 22: 8,

9.

IItippnad,
11 Och jag s:\g himmelen
och so, en hvit hilHt,
och den, som satt p:l hOllOIll,
heter trofast och snnllfiirdig,
och han dömer och krigar nwd
riittf'ilrdighet.
Up!). G: 2; 3: H.
12 Och hans ligon voro så
som en eldsMga, och på hnns
hnfvud voro mtmga dindemel',
och han hade ett namn Rkrif
vet som ingen annan kilJlner
Ull 'Jum sjillf.
Upp. 1: H; 2: ]8.
13 Och han val' kHidd i en
mantel, hestilnkt med hlod .lt,
och hans namn heter: Guds
Ord, RR. C3: 2; Jh. 1: l; l .1h. 1: ].

14 Och hOllOm följde på
hvitn hitstnr de härsknror, Rom
ilro i himmelen, Iditddn i hvitt
och rent fint linne.
l\H. 28: 3; Upp. 4: (.

15 Och från hans mun ut
. g:lr ett skarpt svärd, på det
att han dii~'lI1ed må sUt folken;
och han skall styra dem med
jiirnspira, och han trampar
GndH, den aUsmliktiges, strån
ga vredes vinpress,
I<:s. 11: 4; Il Tess. 2: 8; Upp. 1: 1G;
2: 16; Ps. 2: 9; 76: 13; Upp. 2: 27;
12: 5; Es. G3: 3; Upp. ~4:. J 9, 20.

16 Och han hal' pu flin man
tel och på sin Hlnd ett namn

Upp. 19: 17.
skrifvet: konungars
och hermrR Herre.

492

Konung

l 'rim. 6: 11;; Upp. 17: H.

17

OCl1

.

Jag stlg en ensam
iingel stå i fwIell, och han 1'0
pade med hlig rlist och sade
till aIb r:tgIar, som fliigo micH
på himmelen: Komm~'n hit,
försnmlen eder till Gnds Rtom
J'
måltid "

;r o7~ annes'

20 KUl)itlet.
Satan bindes. Aflidna sannings
vittnen blifva äter lefvande. Satan
lÖHsläppes. Domen hålles.

Och jag såg en ängel necl
stiga fnln himmelen, oeh
han hade nyckeln till a{grun
den och cn stor kedja i sin
hand.
Upp. 1: IR.
2
Och han grep draken, den
• er. 12: 9; Hes. 39: 17.
gam l e ormen, Rom iLr d'Jli f'vu l en
18 ptt det att I mttn lita ko- och satan, och hand honom för'
" 2 l) .. t. 2: 4; Upp. 12: 9.
Jllmgars kött och ]O'igRhtii\1in t IlseJl ar.
gars kött och starkas kött,
3 Och, han kastade honom i
AllJnt kött af hiistar och af afgrunden och tillslöt. och flir
dem, som sitta p{t dem, och seglade den ö.rver honom, pil.
kött af alla fria och trälar det att han ICke mer AkulIe
och smtt och stora.
fUrvilla folken, till desH de
19 Och jag stlg vilddjuret tusen åren blefve fnlHLndade;
och jordens konnngar och cle och ditrefter m:lste han sliLp
ms härar försmnlacle, för att pas His ful' en liten tid. v. 7.
fUra krig mot honom, Rom satt
4 Och ~ag s:lg troner, och
ptl hästen, och mot IWJ1R hiLr. de sntte Rlg på dem, och det
PR. 2: I, f.
blef dem gifvet att hälla dom;
. 20.?ch vilddjnrct bIef taget I odl jag .H:\~ demR Rjiilar, H~!:n
tIll fUlIga, och med det den hade bhfvlt halRhuggna for
falske profeten, som i dess J ('sn vittnesbörds skull och
ftsyn hade gjort tecknen, ge fUl' G?-ds ords skull, och dem,
nom hvil1m han hade fiirvillat som ICke hade tillbedt vild
dem, Rom hade tagit viltldjn djn!'et eller dess ~ild och icke
rets miirke, och dem, som till tagIt. miLrket ptt sm pnnna och
bttdo dess bild; biida blefvo ptt sm hand; och de blcfvo lef
le~vande kastade ~ eldsjijn, som valJd~ och r~gernde med Kl'i
brmner med svafvel.
Dan. 7: 9;
stus l tusen ar.
[) l\fos. 1:.l: I; Mt. 24: 21; Upp. lil: 12;
Dan. 7: ll; Upp. 14: 9: 16: 13; 14: 9;
1!J: 20; 20: io.

Mt. 10: 28; Lk. 22: 30; 1 Kor. Ii: 2, 3:
Upp. 6: g-II; ] il: 12; 14: Il; ] 9: 20;
Horn. S: 17; 2 'l'im. 2: 12.

21 Och de Ufri,rn blefvo
dödade med hanR ~~iircl, SOIlI
satt på hästen, med det s'L'Mtl~
som utgick från hnns mUll;
och aIb fåglarna blefvo miit
tade af derns kött. .

13 Men de andm d;ida blefvo
icke Iofvande, fiirrHn de tnRen
åren hade blifvit flllliindade.
Dettn Hr den fi.irRta uppst:ln
v. 4, 12.
clelsen.
6 Salig och helig iiI' den,
som har del i den första upp

Sak. 14: 12.

Uppenbarelse.

Upp. 21:
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4.

ståndeIsen ; öfver dessa har den vet i böckerna, efter deras gär
andra döden ingen makt, utan mngar. Dan. 7: 10; 2 Mos. 32: 32;
de skola vara Guds och Kristi Ps. (i9: zu; Fil. 4: a; Upp. 3: 5; 13: s;
21: 27; Ps. 62: 13; Jer. 17: 10; 32: 19;
prester och skola regera med Mt.
16: 27; Hom. 2: 6; 14: 12; 2 KOl".
v. 4. 5: 10; Gal. 6: 5; Upp. 2: 22; 22: 12.
honom i tusen t\.r.
13 Och hnfvet gaf igen de
7 Och när de tURen tU'en haf dijda,
som voro ditri, och dö
va Llifvit fulliindade, skall Ra
den
och
dödsriket gMvo igen
tan släppas lös ur sitt fiLngelse.
de döda, som voro i dem, och
v. 3.
8 Och han Rkall gå ut för dc blcf'vo dijmda, lIvar och en
att förvilla de folk, som äro efter sina giLrnillgnr.
14 Och döden och dödsriket
vid jordens fym hörn, Gog och
Magog, för att församla dem lmstades i eldsjön ; detta iir den
till krig, hvilknfl antal är stl andra döden, niimligen eldsjön.
1 Kor. 15: 26, 5l, 55; Upp. 2: 11.
som sanden i haf\'et.
15 Och om någon icke be
HeR. 38: 2; 3!): l; Upp. 16: H.
fanns
vara sluifven i lifvets
9 Och de drogo upp på jor
bok,
så kastades han i eldsjön.
dem; hredd och omringade de
21 ]{npitlet.
heligas läger och den älskade
staden, och eld kom ned ur En ny himmel och 'cn ny jord; det
himmelen [från Gud] och f'ör
nYI' .Terusalems hlirlighet.
tärde dem.
D:tn. 7: 11. Och jag St\~ en ny himmel
och en JlY jord; ty den
10 Och djäfvulen, som f'ör
villade dem, blef kaRtad i eld första himmelen och den för
och sval'velsjöll, (Bl' ock vild sta jorden hade försvunnit, och
djuret och den falske profeten hafvet är icke mer.
voro; och dc skola p}{tgas dag
J<:s. 65: 17; (j6: 22; 2 Pet. :1: 1:1.
och natti evigheternas evigheter.
2 Och dell helign. st:Lden, ett
Upp. 18: 11; 14: 10, 11; 16: 13; 19: 20. nytt Jerusalem, såg .lag lJed
komrnn
från Gnd,
• 11 0]
c l Jag sag en st or llVI't I t"11
Il ur himmelen
r·'
tron och h'onom som satt där l rec ( sasom en or sm man
• f·· l ·11
prydd hrud, Ehr. 12: 22; 13: H;
'
·1 . l
pa,u.r lVI (Ons amn de JO~'( en I ll: 10; 2 Kor. 11: 2; Gal. 4: 26.
och hImmelen f1y~~le, och mtet
3 Och jag hörde en stark
rum blef f~nneto for de~.
röst från himmelen sliga: Se,
12 Och Jag sag de doda, de Guds tabernakel bland männi
stom och de ..små, .~tå infijr skorna, och han skall bo ibland
tronen, och bocker op~:mades; dem, och de skola vara hans
OCl.l en ll~~nm~ hok hlet oppnad, folk'i<, och Gud sjiilf skall vara
hvIlken ar hfvets bok) och de bland dem, deras Gud.
döda blefvo d15mcla på grund
Hes. ,13: 7; l\H. 1: 23.
af det, som hade blifvit sluif4 Och han skall horttorka
' . 0

o

* Ordet står i

flertal.

Upp. 21:
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5.

Johannes'

hvarje ULl' frtm dcraN ijgon, (leJt
döden Rknll icke mC'l' vara, icke
heller skall sorg eller rop eller
värk mer vara; ty det förRta
har förg:Ut.
]'iH. 25: s; aG: 10;

d(!!l hor t p:L ('tt Rtort och högt
herg och vismlo mig don he
liga staden Jerusalem, Rom ned
kom ur himmelen frtm Gud

l KOl'. H,: 26, 54; Upp. 7: 17.

11 och hade Gn<1R hiirlighct.
}'JUR var. J'l
l
.. 1] ns t,e
1('t (ell
:t(,
ston, StlSOlll ell kristallklar ja
RpiRRten,
12 och don hade en stor och
hi.ig mul' och hade tolt' portar,
och vid lJortal'ulL toll' iine-lm',
"
och Hallin skl'iJ'na (lHrptt, hvillm
iLro namnen ptt INmelR hamN
tolt' stammar.
lIes. 48: 31.
13 I öHtor '1.'01'0 tre portar och
i norr tro portar och i söder tre
portar och i väNter tro portar.
14 Och Htadens mur hade
tolf grundvalar oeh p:\ dem
toll' namn, niimUgen Lammets
tolf apostlars.

5 Och den, Rom satt
nen,
nytt.

]){t f,y'o

Se, jag gör nllting
Och han Rade till mig:
Sluif; ty dossa onl äro tro
fasta och samm.
Rade:

]'~s. 4:1: l 9; ~ Kur. 6: 17; Upp. 19:

!l.

G Oeh han :-mcle till mig:
Det har Rkett, .Jag iiI' alfa

J

J

och omega, begynne Hen oc 1
änden. :Jag skall git'va den,
som törstar, af lifvets vatten
kiilla för intet. J<~s. 41: 4; 44: 6;

Upp. 1: R, 1l; 22: ]3; ]~s. ]2: 3; Jh.
4: 10, 14; 7: 37; Es. 55: l; Upp. 22: 17.

Ebr. 12: 22; Ii!: Ii; Upp. 21: 2.
.D eSR

7 Den som segrar, han skall
ärfva allt dctta,och jag skall
vara hans Gud, och han skall
vara min son. Sa];:,8:s;J~br.8:10.
Mt. 1G: ]8; J~f. 2: 19, 20.
8 l\Ien do fega och de otrog-, 15 Och den, som ta lade med
na och de med styggclKer he- mig, hade en miitsttLlIg af gnId,
Rmittade och mi;rdare och ho1' för att mitta staden och dess
karlar och trollkarlar och af portar och dOKS mm.
gudadyrknro och alla lögnare
Hes. 40: 3; Sa.]c. ~: ].
skola få sin del i den sjö, som
16 Och stade~, ntgt!.r C? fyr
brinner med old och svafvel; kant, och dess langd ar sa stoj'
hvilket rLr den n.ndra dödon.
som dess bredd. Och han mätt.e
.Jh. Hl: 8, 1~; l Kor. fl: 9; Gal.!): 21; Ntadon med sttlllgen till tolftn
Ef. 5: 5; 1 Tim. 1: 9; Upp. 19: 20; SOll stadier'»; deRs Htngd och
22: 15; 20: 14, 15.
bredd och höjd äro liktt.
\) Och dUr kom en af de sju
17 Och han mätte doss mur,
Hnglar, som hade de sju skå och don var ett hundra (yrtio
lama, fulla med do sju sista fyra alnar e/tet' en miinniRlms
pIrtgorna, och han talade med mått, hvillwt ock är on ängels.
18 Och (less murs byggnad
mig, HiLgn.nfle: Kom hit; jag
skall visa dig bruden, Larn val' af jnspis, och staden var
mets hustrn,
Upp. Hi: l; ]9: 7. af rent guld, likt rent glas.
10 Och han förde mig i uu
Hl Och stadsmurens grund

*

Det iiI' om]cring 200 svcnsJm mil.
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valar 1)OrO prydda med allt slags
ädel sten; den första grundvalen
var en jaspis, den andra en sa
fir, den tredje en kalcedon, den
fjärde en smaragd,
20 den femte en sardonyx,
den sjette en sarder, den sjun
de en krysolit, den åttonde en
beryll, den nionde en topas, den
tionde en krysopras, den elfte
en hyacint, den tolfte en ametist.
21 Och de tolf portarna voro
tol f pärlor; hvar och en af' pOl"
tarna var af en enda pärla; och
stadens gata var rent guld så
som genomskinligt glas.
22 Och jag såg intet tempel
i den; ty Herren Gud, den alls
miiktige, är dess tempel, och
Lammet.
23 Och staden behöfver icke
solen eller månen, att de skola
lysa i den; ty Guds härlighet
har upplyst den, och dess ljus
ii'r Lammet.
1';s. GO: 19; Sak 14: 7; Upp. 22: 5.

24 Och folken skola vandra
i dess ljus. Och jordens ko
nungar föra sin härlighet in i
}<~s. 60: 3, 5.
den.
25 Och dess portar skola
icke tilhllutas om dagen; ty
natt skall icke vara där.

Upp. 22:

G.

hafva varit skriflHl. i Lammets
Es. 35: s; Joel 3: 17;
lifsbok.
Upp. 22: 15; 2 Mos. 32: 32; Ps. 69: ~9;
]<'il. 4: 3; Upp. 3: 5; ]:1: s; 20: 12.

22 Ka]Jitlet.
De utvaldas salighet heskrifves,
Kristi snara ankomst utlofvas.

visade mig en flod
Ochmedhan lifsvatten,
som var

klar som kristall och utgick
från Guds och Lammets trall.
HeR. 47: I; Sak. 14: 8.

2 Midt emellan stadens gata
och floden stod på båda sidor
ett lifstriid, som bar tolf frnkt
skördar*, gifvande hvarje må
nad sin frukt, och trädets löf
tjänade till folkens helande.
l Mos. 2: 9; Upp. 2: 7; HeR. 47: 12.

3 Och int.et förbunnaclt Rkall
mer vara, och Gnds och Lam
mets tron skall vara i den *'*,
och hans tjänare skola dyrka
honom.
Sak. 14: 11.
4 Och do skola so hans an
sikte, och hans namn skall val'll.
på deras panna.
l\It. 5: s;
l Kor. 13: 12; l Jh. 3: 2; Upp. il: 12.

5 Och natt slmll icke mer
vara, och de behijfva icke ljus
af lampa eller ljus af sol; ty
Herren Gnd lyser Mver dem,
och de skola regera i evig
heternas evigheter. Ps. 36: 10;

Es. 60: Il, 20.

]<}s. 60: 19,20; Sa],. 14: 6, 7; Upp. 21: 23.

26 Och de skola föra. fol
kens härlighet och ära in uti
Es. 66: 12.
den.
27 Och i den skall alls in
tet inkomma, som iiI' oheligt,
och ingen, som gör styggelse
och lögn, utan allenast de, som

6 Och han sade till mig:
Dessa ord äro trofasta och
sanna, och Herren, profeter
nas andars Gud, sände sin än
gel för att visa sinn tjiinare,
hvad som Rnart måste ske.

* Egent1.: frukter.
** Nämligen: staden.

upp. IV: 9; 21: Ii; l:

l.

Upp. 22:' 7.
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7 Och f!f', jag kommer sIlart.
15 Utanför äro lUlUIlama och
Salig är den, som bevarar or t.rollkarlarna och mördarna och
den i denna boks profetia.
afgudadyrlmrna och hvar och
Upp. 3: 11; l: 3.
en, som älskar och gör lUgn.
8 Och jag, Johannes, iiI' den,
1 Kor. G: 10; I.;r. 5: 5; mI. il: 2;
Kol. 3: u, 6; Upp. 21: 8, 27.
som hörde och såg detta; och när
1 G ,Tag, ,J esns, f1iilHlc mill iin
jag hade hört och sett det, föll jag
lled nir att tillbedja inf'(ir dCll iin gel, för att vittna för eder detta
gels fötter, som visade mig detta. om f{irsamlingarna. .Tag iiI' Da
fl Och han sade till mig: Se vids rot och sHtkt, den kIarn
till, att dn icke gör sft; jag lir din morgonstjiirnan.
Upp. ]: l;
medtjiinnre och dina bröderR, Es. 11: 10; Hom. 15: 12; Upp. 5: G;
-1 Mos. 24: 17; 2 Pet. 1: )!J.
profeternas, och deras, SOIlI bl~
17 Och ÅllIlen och ln'uden
vUl'adenna hoksol'd; tillbc(l G Il (l.
siiga: Kom. Och <len som hi;!"
Ag. lO: ~(j; 14: U, lG; Upp. 1!): 10.
10 Och han sade till mig: dety han slige: KOlll. Och den
Försegla icke orden ideUlUt som Wl'star, han komme. Dell
boks profetia; ty tiden är nära. som vil1, han tagc lifvets vat
Dan. 8: 26; 12: 4; Upp. 1: 3.
ten rör iutet.
11 Den Rom gör ol'iitt, han
JGs. ij[): l; .Ilt. 7: n; Upp. 21: (l.
18 .Jag hetygar fiir hvar och
göre linlln ol'iltt, och den som
iiI' oren, han vare lillnu oren, ell, Rom hUr orden i (1('lIlta lJoks
och den S011l iiI' riittfiirdig, han profctia: Om nttgon liigger llit
göre iilll1u riittf'iinlighd, och got härtill, R:' skall Gnd liigg:t
den som iiI' helig, han låte Rig ptt honom de pl.tlgor, som iiro
iinnu helgas.
'2 'rim. 3: 13. flkrifna i denna llOk;
Ii 1\101-;. 4: 2; Ords. :lO: G.
12 Se, Jag kommer snart, och
l
a
och 0111 n:lgou tager bort
min lön iiI' med mig, i'iir att
lu"tgot
frtm orden i denna l)okl-:l
vedergiLlla hvar och el1, sttsom
profetia) sit skall Gnd horttaga.
hallS giil'ning är.
hallS del fi'lin lifvets triid och
]';H.40: 10; 62: Il; Upp. 20: l::l.
1;\ ;Jag iiI' alfa och omega, fdLll den heliga st:idcll, 0111 hvil
den fijrste och den friste, be kn det iiI' skrit'vet i denna hok.
gynnelflell och lillden. ]~H. 41: 4; 2 Mos. 32: 33; Ps. Gfl: 29; Upp. il: G;
H: fl; -iS: l~; Upp. 1: ·1, s, 11; 21: 6. 13: il: 17: s; 20: 12; 21: 27; Ii Mos. 12: ~~.
20 Hall, som 1Jetygar dett.a,
14 Saliga liro dc, som tvtt sina
flEiger:
Ja, jag- kommer snart.
kliider·l(·, ptt det att de miL hafva
l'iittighct till liJvdx tl'iid (Jeh Amcll, l\Om, TTcJ'l'e ,Jcsus.
21. V:ll' ITC'lTO .Jesu Krist.i
genom port:U')la ing:l i staden.
1littI
vare U1ed alla. ·x"". Åmell.
l Jh. :3: 23.

'*

A. 1.: som fnllgiil'l1 hans bull.

ilE* A. 1.: med de heliga.
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