
Avsnitt 48:
Uppenbarelseboken – en översikt

 
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.

Jesu titlar i Uppenbarelseboken:
- det trovärdiga vittnet (1:5; 3:14)
- den förstfödde från de döda (1:5)
- härskaren över jordens kungar (1:5)
- den förste och den siste (1:17; 2:8; 22:13)
- en människoson (1:13; 14:14)
- Guds Son (2:18)
- Amen (3:14)
- upphovet till Guds skapelse (3:14)
- Lejonet av Juda stam (5:5)

07:17 – 07:34

07:45 – 08:13

09:04 – 09:59
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- Davids rotskott (5:5; 22:16)
- Lammet (5:8, 12, 13; 6:1, 16; 7:14, 17; 12:11; 13:8; 14:4, 
  10; 15:3; 17:14; 19:7; 21:9, 14, 22, 23, 27; 22:1, 3)
- Herre (11:8; 22:20, 21)
- Guds Smorde (11:15; 12:10)
- herrarnas Herre (17:14; 19:16)
- kungarnas Kung (17:14; 19:16)
- Trofast och Sann (19:11)
- Guds Ord (19:13)
- A och O (21:6; 22:13)
- begynnelsen och änden (21:6; 22:13)
- Davids ättling (22:16)
- den klara morgonstjärnan (22:16)

Upp 1:7 
Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, 
även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar 
ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.

Upp 2:25
Men håll fast vid det ni har tills jag kommer.

Upp 3:3
Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid 
det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma 
som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över 
dig.

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 19:11-21
Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som 
satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider 
i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud 
bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen 
känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var 
doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska 
härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt 
rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå 
folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han 
trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och 
på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: 
"Kungarnas Kung och herrarnas Herre." Och jag såg en 

10:59 – 11:11

11:19 – 11:31

11:34 – 11:48

11:49 – 12:49

13:53 – 14:29
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14:33 – 14:45

14:48 – 14.53

15:09 – 15:14

15:33 – 15:44

16:15 – 16:44

17:01 – 17:09

ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla 
fåglar som flög uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds 
stora måltid, så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare 
och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av 
alla människor, fria och slavar, små och stora." Och jag såg 
vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till 
strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret 
greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort 
tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit 
emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades 
levande i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades 
med svärdet som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt 
sig mätta av deras kött.

Upp 1:7
Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, 
även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar 
ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.

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

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

Upp 14:14
Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som 
liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av 
guld, och i sin hand en skarp skära.

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

Upp 19:15
Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, 
och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, 
den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.
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17:28 – 17:38

17:42 – 17:47

17:53 – 18:00

Upp 2:1
Skriv till ängeln för församlingen i Efesos
Upp 1:11
Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju 
församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, 
Filadelfia och Laodicea.

Upp 6:11
Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda 
att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, 
som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.
Upp 12:10
Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu tillhör 
frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans 
Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag 
och natt anklagade dem inför vår Gud.” 
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 22:9
Men han sade till mig: "Gör inte så! Jag är bara en 
medtjänare till dig och dina bröder profeterna och till dem 
som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe."
 
1 Joh 3:13
Bröder, var inte förvånade om världen hatar er.
1 Joh 3:14
Vi vet att vi har gått över från döden till livet, eftersom vi älskar 
bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden.
1 Joh 3:16
Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. 
Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder.
3 Joh 2
Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt 
och att du är frisk, liksom det är väl med din själ.
3 Joh 5
Älskade broder, du visar dig trofast i allt som du gör för 
bröderna, också för dem som kommer som främlingar.
3 Joh 10
Om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör, hur 
han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med 
det, utan han vägrar ta emot bröderna, och när andra vill 
göra det hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen.



18:07 – 18:20

18:21 – 18:33

18:35 – 19:08

19:11 – 19:18

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 2:11
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! 
Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.
Upp 2:17
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! 
Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska 
ge honom en vit sten, och på stenen är skrivet ett nytt namn 
som ingen känner utom den som får det.
Upp 2:26
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till 
slutet, honom ska jag ge makt över folken.
Upp 3:5
Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska 
aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans 
namn inför min Far och hans änglar.
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 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 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt 
vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig 
undan döden.

Upp 15:2
Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på 
glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild 
och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna

Upp 6:9
När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret 
själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för 
vittnesbördet som de hade.
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19:20 – 19:56

19:58 – 20:19

20:20 – 20:44

20:49 – 20:55

21:06- 21:22

21:26 – 21:47

22:03 – 22:07

22:17 – 22:32

23:02 – 23:28

Upp 1:9
Jag, er broder Johannes som i Jesus delar lidandet och riket 
och uthålligheten med er, hade kommit till ön som kallas 
Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

Upp 13:8
Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från 
världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör 
Lammet som är slaktat.

Upp 13:10
Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. 
Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. 
Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Fil 4:3
Ja, även dig, trofaste medarbetare, ber jag: hjälp dessa 
kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst, 
tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som 
har sina namn i livets bok.

Upp 14:12
Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds 
bud och tron på Jesus.

1 Joh 3:22-23
och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller 
hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans 
bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska 
varandra så som han befallt oss.

Upp 14:13
Och jag hörde en röst från himlen: "Skriv: Saliga är de döda 
som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig 
från sina mödor, för deras gärningar följer dem."

1 Tess 4:16-17
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de 
som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som 
lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med 
dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara 
hos Herren.

Upp 19:7-8
Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets  
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23:29 – 23:32

23:54 – 24:01

24:32 – 24:48

bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. 
Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de 
heligas rättfärdighet.

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

Upp 13:10
Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. 
Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. 
Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
Upp 14:12
Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds 
bud och tron på Jesus.
Upp 19:8
Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de 
heligas rättfärdighet.
Upp 5:8
Och när det tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de 
tjugofyra äldste ner inför Lammet. Var och en hade en harpa 
och skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner.
Upp 8:3-4
Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett 
rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga 
tillsammans med alla de heligas böner på guldaltaret framför 
tronen. Och röken från rökelsen steg från ängelns hand 
tillsammans med de heligas böner upp inför Gud.
Upp 16:6
De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett 
dem blod att dricka. Det är de värda.
Upp 17:6
Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av 
Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt 
förundrad.
Upp 18:24
Och i staden fanns blod av profeter och heliga och alla som 
slaktats på jorden.

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.
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24:51 – 25:12 Upp 22:7
Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid 
profetians ord i denna bok.
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