
Avsnitt 49:
 Kapitel 1 i Uppenbarelseboken

 
Upp 1:1
Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att 
visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin 
ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes...

Upp 2:20
Men jag har en sak emot dig: att du tolererar kvinnan Isebel, 
hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina 
tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudaoffer.

Apg 12:7
Plötsligt stod där en Herrens ängel, och ett ljussken lyste upp 
rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och 
sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från hans händer.

Upp 1:2-3
...som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt 
vad han själv har sett. Salig är den som läser upp och saliga 
de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står 
skrivet i den, för tiden är nära.

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

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

1 Petr 4:7
Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni 
kan be.
Jak 5:8
Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens 
ankomst är nära.

01:30 – 01:37

01:58 – 02:02

03:21 – 03:34

03:43 – 03:47

04:00 – 04:10
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Upp 1:4
Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare 
med er och frid från honom som är och som var och som 
kommer, och från de sju andarna framför hans tron... 

Upp 4:8
Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt 
med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan 
uppehåll: "Helig, helig, helig är Herren Gud Allsmäktig, han 
som var och som är och som kommer."

Upp 3:1
Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes: Så säger han 
som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner 
dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är 
död

Upp 4:5
Och från tronen kom blixtar och dån och åska, och framför 
tronen brann sju facklor som är Guds sju andar.
Upp 5:6
Och jag såg: i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och 
de äldste stod ett Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat. Det 
hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar utsända 
över hela jorden.

Jes 11:2
Över honom ska Herrens Ande vila, Anden med vishet och 
förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och 
vördnad för Herren.

Upp 1:5
...och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde 
från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som 
älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod...

Upp 7:14
Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: 
"Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat 
sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Upp 1:6
...och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, 
hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

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

05:29 – 05:45

05:58 – 06:06

06:10 – 06:23

06:51 – 07:07

08:10 – 08:20

08:54 – 09:04
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09:16 – 09:29

09:48 – 09:55

10:00 – 10:08

10:15 – 10:22

10:29 – 10:43

10:44 – 10:55

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 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 19:11-16
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."
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.

Dan 7:13
I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en 
människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den 
Gamle och fördes fram inför honom.

Matt 24:30
Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens 
alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på 
himlens moln med stor makt och härlighet.

Sak 12:10
Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag 
utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig 
som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man 
sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som 
man gråter över sin förstfödde.

Joh 19:34
I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, 
och genast kom det ut blod och vatten.
Apg 2:22-23 
Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som 
blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och 
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11:17 – 11:30

11:31 – 11:51

13:01 – 13:09

13:19 – 13:26

13:36 – 13:40

tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni 
själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han 
utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom 
och dödade honom.
Agp 4:8-10
Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och svarade dem: 
"Rådsherrar och äldste för vårt folk! Om vi står till svars i dag 
för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han 
blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står 
frisk framför er i kraft av Jesu Kristi nasaréns namn. Ni 
korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda.

Matt 24:30
Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens 
alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på 
himlens moln med stor makt och härlighet.

Sak 12:10
Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag 
utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig 
som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man 
sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som 
man gråter över sin förstfödde.

Upp 1:8-9
Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var 
och som kommer, den Allsmäktige. Människosonen 
uppenbarar sig 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 2:9
Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! – 
och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är 
annat än en Satans synagoga.

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.
Rom 14:17
Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid 
och glädje i den helige Ande.

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.” 



13:59 – 14:07

14:24 – 14:27

16:07 – 16:12

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

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

Upp 1:10
På Herrens dag kom jag i Anden och hörde en stark röst 
bakom mig, som en basun:

Upp 4:2
Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och 
någon satt på tronen.

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."

Apg 19:1-10
Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att 
ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar, och 
han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom 
till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att det 
finns en helig Ande." Han frågade: "Vilket dop blev ni då 
döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." Paulus sade: 
"Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att 
tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus." När de 
fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn, och när Paulus 
lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de 
talade i tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring 
ett dussin män. Sedan gick han till synagogan och förkunnade 
frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem 
och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men 
några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om 
Vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog 
lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i 
Tyrannus hörsal. Detta pågick under två års tid så att alla som 
bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord.

Upp 1:12-13
Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och 
när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och 
mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd 
i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet.
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17:00 – 17:03

17:19 – 17:24

18:04 – 18:13

18:33 – 18:54

19:16 – 19:21

Hebr 9:11-12 
Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som 
skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, 
som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den 
här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för 
alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget 
blod, och vann en evig återlösning.

Upp 1:14
Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans 
ögon var som eldslågor.

Jes 1:18
Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än 
era synder är blodröda ska de bli snövita, om än de är röda 
som scharlakan ska de bli vita som ull.

Upp 1:15
Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, 
och hans röst var som dånet av väldiga vatten.

Hes 43:2
Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, och hans 
röst var som dånet av väldiga vatten, och jorden lystes upp av 
hans härlighet.

Upp 1:16
I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett 
skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den 
skiner i all sin kraft.

Jes 49:2
Han gjorde min mun till ett skarpt svärd och gömde mig i 
skuggan av sin hand. Han gjorde mig till en vass pil och dolde 
mig i sitt koger.
Hebr 4:12
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något 
tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, 
led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.

Matt 17:2
Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, 
och hans kläder blev vita som ljuset.

Upp 1:17
När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men 
han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag 
är den förste och den siste...

6/8



19:36 – 19:47

20:00 – 20:09

20:40 – 20:52

22:07 – 22:17

23:31 – 23:40

24:06 – 24:11

Matt 17:7
Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Res er upp 
och var inte rädda!"

Jes 44:6
Så säger Herren, Israels Kung, och hans Återlösare, Herren 
Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste. Utom mig finns 
ingen Gud.

Upp 1:18
...och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters 
evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet.

Luk 16:22-23
Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid 
Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I 
helvetet [Grek. Hades. Annan översättning: dödsriket], där 
han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt 
borta och Lasarus hos honom.

Upp 1:19-20
Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska 
ske efter detta. 20 Detta är hemligheten med de sju stjärnorna 
som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld: 
de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju 
ljusstakarna är de sju församlingarna.

Matt 11:10
Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min 
budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig.
Luk 7:24
När sändebuden från Johannes hade gått, började Jesus tala 
till folket om Johannes: Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett 
strå som vajar för vinden?
Luk 9:52 
Han sände budbärare framför sig, och de gick i väg och kom 
in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst.

Gal 2:9
Och när Jakob, Kefas och Johannes, de som ansågs vara 
pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och 
Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, 
de till de omskurna.

1 Tim 5:17
De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda 
dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och 
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25:01 – 25:08

25:13 – 25:20

undervisning.
Jak 5:14
Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens 
äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja 
i Herrens namn.
1 Petr 5:1
Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en 
äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i 
den härlighet som ska uppenbaras.
Apg 20:28
Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande 
har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling 
som han har köpt med sitt eget blod.
Ef 4:11
Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till 
evangelister och andra till herdar och lärare

Joh 9:5
När jag är i världen är jag världens ljus.

Matt 5:14-16
Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte 
döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under 
skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för 
alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, 
så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.
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