
Ondskan får ett slut



Uppenbarelseboken 19:1-9



Uppenbarelseboken 19:10

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



Uppenbarelseboken 19:11-21



Uppenbarelseboken 20:6
”Salig och helig är den 
som har del i den första 
uppståndelsen. Över 
dem har den andra 
döden inte någon 
makt, utan de skall vara 
Guds och Kristi präster 
och regera med honom 
i tusen år.” Svenska Folkbibeln



Johannesevangeliet 5:28-29
”Förvåna er inte över 
detta, ty den stund 
kommer, då alla som är i 
gravarna skall höra hans 
röst och gå ut ur dem. 
De som har gjort gott 
skall uppstå till liv, och 
de som har gjort ont 
skall uppstå till dom.” Svenska Folkbibeln



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

Svenska Folkbibeln



1 Thessalonikerbrevet 4:16
”Ty när en befallning 
ljuder, en ärkeängels 
röst och en Guds 
basun, då skall 
Herren själv stiga 
ner från himlen. 
Och först skall de 
som dött i Kristus 
Jesus uppstå.” Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 20:4
”Och jag såg troner, och de 
som satte sig på dem fick rätt 
att döma. Och jag såg själarna 
av dem som halshuggits för 
Jesu vittnesbörd och Guds 
ord, dem som inte tillbett 
odjuret och dess bild och inte 
tagit emot märket på sin 
panna eller sin hand. De fick 
liv igen och var kungar med 
Kristus i tusen år.”

Bibel 2000



Uppenbarelseboken 20:5a
”De andra döda fick inte liv förrän 
de tusen åren hade gått. ...” Bibel 2000

Andra 
uppståndelsen

Första 
uppståndelsen

1000 år



1 Thessalonikerbrevet 4:17
”Därefter skall vi 
som lever och är 
kvar ryckas upp 
bland moln 
tillsammans med 
dem för att möta 
Herren i rymden. 
Och så skall vi alltid 
vara hos Herren.” Svenska Folkbibeln



Johannesevangeliet 14:2-3
”…jag går bort för att 
bereda plats åt er. 
Och om jag än går 
och bereder plats åt 
er, skall jag komma 
tillbaka och ta er till 
mig, för att ni skall 
vara där jag är.”

Svenska Folkbibeln



2 Thessalonikerbrevet 1:7-9
”Och det sker när Herren Jesus 
kommer från himlen och 
uppenbarar sig med sina 
mäktiga änglar, i flammande 
eld och straffar dem som inte 
vill veta av Gud och dem som 
inte lyder vår Herre Jesu 
evangelium. Dessa skall bli 
straffade med evigt fördärv, 
bort från Herrens ansikte och 
hans härlighet och makt,”

Svenska Folkbibeln



Jesaja 13:9
”Se, HERRENS dag 
kommer, gruvlig och 
med förgrymmelse 
och med vredesglöd, 
för att göra jorden 
till en ödemark och 
utrota syndarna som 
bor där.” Svenska Bibelkommissionens GT-81



Uppenbarelseboken 19:11-21



1000 år

Ogudaktiga dör
2 Thess 1:7-9

Andra 
uppståndelsen 

(de ogudaktigas) 
Upp 20:5

Första uppståndelsen 
(de heligas) 
1 Thess 4:16

Jesus 
återkomst

De tusen åren



Jeremia 4:23-27



Jeremia 25:30-33



Uppenbarelseboken 20:1-3



1000 år

Ogudaktiga dör
2 Thess 1:7-9

Andra 
uppståndelsen 

(de ogudaktigas) 
Upp 20:5

Första uppståndelsen 
(de heligas) 
1 Thess 4:16

Jesus 
återkomst - Jorden öde (Jes 24:1-3)

- Satan bunden på jorden (Upp 20:1-3)

De tusen åren



1 Korintierbrevet 6:2-3
”Vet ni inte att de heliga 
skall döma världen? Om 
nu världen skall dömas av 
er, duger ni då inte till att 
döma i de minsta mål? Vet 
ni inte att vi skall döma 
änglar? Skall ni då inte 
kunna döma i vardagliga 
ting?” Svenska Folkbibeln



1000 år

Ogudaktiga dör
2 Thess 1:7-9

Andra 
uppståndelsen 

(de ogudaktigas) 
Upp 20:5

Första uppståndelsen 
(de heligas) 
1 Thess 4:16

De rättfärdiga 
dömer i himlen

1 Kor 6:2-3

Jesus 
återkomst - Jorden öde (Jes 24:1-3)

- Satan bunden på jorden (Upp 20:1-3)

De tusen åren



Sakarja 14:4
”På den dagen skall han stå 
med sina fötter på 
Oljeberget, mitt emot 
Jerusalem, österut. Och 
Oljeberget skall delas mitt 
itu, från öster till väster, till 
en mycket stor dal genom 
att ena hälften av berget 
viker undan mot norr och 
andra hälften mot söder.” Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 21:2



Uppenbarelseboken 20:7-9



Hesekiel 38:1-17



1000 år

Ogudaktiga dör
2 Thess 1:7-9

Nya Jerusalem kommer 
ned på jorden

Upp 21:2

Andra 
uppståndelsen 

(de ogudaktigas) 
Upp 20:5

Ogudaktiga 
försöker inta det 

nya Jerusalem
Upp 20:7-9

Första uppståndelsen 
(de heligas) 
1 Thess 4:16

De rättfärdiga 
dömer i himlen

1 Kor 6:2-3

Jesus 
återkomst - Jorden öde (Jes 24:1-3)

- Satan bunden på jorden (Upp 20:1-3)

De tusen åren



Uppenbarelseboken 20:9, 13-15



Hesekiel 38:22
”Jag skall gå till doms 
med honom med pest 
och blod. Slagregn och 
hagelstenar, eld och 
svavel skall jag låta 
regna över honom och 
hans härar och över de 
många folk som följer 
honom.”



2 Petrusbrevet 3:7
”Men de himlar och 
den jord som nu finns 
har i kraft av samma 
ord blivit sparade åt eld 
och förvaras till den 
dag då de ogudaktiga 
skall dömas och bli 
fördömda.”

Svenska Folkbibeln



Malaki 4:1
”Se, dagen kommer, den 
brinner som en ugn. Då 
skall alla högmodiga och 
alla som handlar 
ogudaktigt vara som halm. 
Dagen som kommer skall 
bränna upp dem, säger 
HERREN Sebaot, den skall 
lämna kvar varken rot eller 
kvist.”

Svenska Folkbibeln



Malaki 4:3
”Ni skall trampa ner 
de ogudaktiga, ty de 
skall vara som stoft 
under era fötter på 
den dag då jag utför 
mitt verk, säger 
HERREN Sebaot.”

Svenska Folkbibeln



Psalm 37:10, 20, 36
”Ännu en liten tid och den 
ogudaktige finns ej mer, när du 
ser efter hans plats är han borta. 
… Men de ogudaktiga skall gå 
förlorade. HERRENS fiender 
försvinner som ängarnas prakt, 
de försvinner som rök. … Jag 
sökte efter honom men fann 
honom inte.”

Svenska Folkbibeln



Romarbrevet 6:23
”Ty syndens lön 
är döden, men 
Guds gåva är 
evigt liv i Kristus 
Jesus, vår Herre.”

Svenska Folkbibeln



Hesekiel 28:18-19
”Därför lät jag eld gå ut 
från dig, och den förtärde 
dig. Jag gjorde dig till aska 
på marken inför alla som 
såg dig. Alla som kände 
dig bland folken häpnade 
över dig. Du fick ett 
fasansfullt slut och du 
skall inte mer finnas till.”Svenska Folkbibeln



Johannesevangeliet 3:16
”Så älskade Gud 
världen att han 
gav den sin ende 
son, för att de som 
tror på honom 
inte skall gå under 
utan ha evigt liv.”

Bibel 2000



1000 år

Ogudaktiga dör
2 Thess 1:7-9

Nya Jerusalem kommer 
ned på jorden

Upp 21:2

Andra 
uppståndelsen 

(de ogudaktigas) 
Upp 20:5

Ondskan förgörs för 
alltid (andra döden)

Upp 20:9, 14-15

Nya jorden och 
evigheten

Upp 21:1-4, Matt 5:5 

Ogudaktiga 
försöker inta det 

nya Jerusalem
Upp 20:7-9

Första uppståndelsen 
(de heligas) 
1 Thess 4:16

De rättfärdiga 
dömer i himlen

1 Kor 6:2-3

Jesus 
återkomst - Jorden öde (Jes 24:1-3)

- Satan bunden på jorden (Upp 20:1-3)

De tusen åren



Uppenbarelseboken 21:1-4



2 Petrusbrevet 3:13
”Men nya 
himlar och en 
ny jord där 
rättfärdighet 
bor, väntar vi 
på efter hans 
löfte.”

Svenska Folkbibeln



”…vad ögat inte har sett 
och örat inte hört och 
människo-hjärtat inte 
kunnat ana, vad Gud har 
berett åt dem som älskar 
honom. 
Ty för oss har Gud 
uppenbarat det genom 
sin Ande. …”

Svenska Folkbibeln

1 Korintierbrevet 2:9



Johannesevangeliet 14:2-3
”…jag går bort för att 
bereda plats åt er. 
Och om jag än går 
och bereder plats åt 
er, skall jag komma 
tillbaka och ta er till 
mig, för att ni skall 
vara där jag är.”

Svenska Folkbibeln



”Men nu längtade de 
till ett bättre land, 
det himmelska. 
Därför blygs inte Gud 
för att kallas deras 
Gud, ty han har ställt 
i ordning en stad åt 
dem.”

Svenska Folkbibeln

Hebréerbrevet 11:16



• Namnet – v.10
• Storleken – v.16
• Murarna – v.17-18
• Byggnadsmaterial –

v.18, 21
• Grundvalar – v.19-20
• Dess portar – v.21-25
• Dess strålglans – v.11

Uppenbarelseboken 21



• Namnet – v.10
• Storleken – v.16
• Murarna – v.17-18
• Byggnadsmaterial –

v.18, 21
• Grundvalar – v.19-20
• Dess portar – v.21-25
• Dess strålglans – v.11

Uppenbarelseboken 21



Uppenbarelseboken 22:1-2



Matteusevangeliet 5:5
”Saliga är de 
ödmjuka, de 
skall ärva 
jorden.”

Svenska Folkbibeln



Filipperbrevet 3:8
”Ja, jag räknar allt som 
förlust, därför att jag har 
funnit det som är långt 
mer värt: kunskapen om 
Kristus Jesus, min Herre. 
För hans skull har jag 
förlorat allt och räknar det 
som avskräde för att jag 
skall vinna Kristus.” Svenska Folkbibeln




