
Avsnitt 52:
 Uppenbarelseboken 4 & 5

 
Upp 4:1
Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och 
rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: 
"Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter 
detta."

Jes 58:1
Ropa för full hals, håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun 
och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras 
synder.

Matt 24:6
Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att 
ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu 
inte slutet.

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

1 Tim 6:16
han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan 
komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom 
tillhör ära och evig makt! Amen.
Apg 17:28
För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även 
några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt.

Upp 4:3
Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och 
karneol, och runt omkring tronen fanns en regnbåge som 
liknade smaragd.

01:50 - 01:59 

02:28 - 02:37 

02:53 - 03:04
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Hes 1:28 
Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. 
Sådan var synen som tycktes vara Herrens härlighet. När jag 
såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av 
någon som talade.

Upp 4:4
Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på tronerna satt 
tjugofyra äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld 
på huvudet. 

3 Mos 4:15
Och de äldste i församlingen ska lägga sina händer på tjurens 
huvud inför Herrens ansikte, och man ska slakta tjuren inför 
Herren.
1 Tim 5:17
De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda 
dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och 
undervisning.

Upp 21:12 & 21:14
Staden hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid 
portarna fanns tolv änglar. Där var också namn inskrivna: 
namnen på Israels barns tolv stammar. . . . Stadsmuren hade 
tolv grundstenar, och på dem stod de tolv namnen på Lammets 
tolv apostlar.

1 Krön 24:7-17 & 28:19

Hebr 8:15
De gör tjänst i en helgedom som är en kopia och skuggbild av 
den himmelska helgedomen, så som Mose fick höra när han 
skulle bygga tabernaklet: Se till att du gör allt efter den 
mönsterbild som du har fått se på berget.

Jer 19:1
Så sade Herren: Gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren. 
Ta med dig några av folkets äldste och prästernas äldste.

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 

04:08 - 04:16 

04:49 - 04:52

04:57 - 05:05

05:29 - 05:37

05:47 - 05:54

05:55 - 06:03

06:09 - 06:31
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tronen. Och röken från rökelsen steg från ängelns hand tillsammans 
med de heligas böner upp inför Gud.

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 4:5
Och från tronen kom blixtar och dån och åska, och framför tronen 
brann sju facklor som är Guds sju andar. 

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.

Apg 2:3
Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig 
på var och en av dem.

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.

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."

Jes 6:1-2
Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd 
tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod 
ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina 
ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de.

Jes 6:3
Och den ene ropade till den andre: Helig, helig, helig är Herren 
Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet.

Upp 5:1
Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en 
bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med sju 
sigill.

06:59 - 07:12

07:37 - 07:46

07:53 - 07:58

08:09 - 08:24 

10:10 - 10:22 

10:35 - 10:46
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12:34 - 12:53

15:03 - 15:10

15:58 - 16:03

16:19 - 16:38 

16:50 - 16:54

17:37 - 17:44 

Hes 2:9-10
Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en 
bokrulle. Han bredde ut den framför mig. Den var fullskriven på 
insidan och utsidan, och där stod skrivet sorgesånger, suckan och 
jämmerrop.

Upp 5:3
Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna 
bokrullen eller se in i den.

Hes 32:24
Där ligger Elam med hela sin larmande hop runt omkring hans grav. 
Alla är de slagna och har fallit för svärd. Som oomskurna måste de 
fara ner i jordens djup, de som spred skräck omkring sig i de 
levandes land. Nu måste de bära sin skam med de andra som har 
farit ner i graven.

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

Hebr 7:14
Det är tydligt att vår Herre har kommit ur Juda stam, och Mose har 
inget sagt om präster från den stammen.

Jes 11:1
Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam, en telning från 
hans rötter ska bära frukt.
Jes 11:10
Det ska ske på den dagen att hednafolken ska söka Ishais rot där 
han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig.

Joh 16:33
Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, 
men var frimodiga: jag har övervunnit världen.

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.

Joh 1:29
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Se Guds Lamm som 
tar bort världens synd!



18:18-18:21

19:03-19:16

20:27-20:36

20:54-21:07

21:27-21:4

22:40-22:51

23:06-23:12

1 Kung 22:11
Sidkia, Kenaanas son, gjorde sig horn av järn och sade: ”Så säger 
Herren: Med dessa ska du stånga arameerna så att de förgörs!”
Sak 1:18-19
Och jag lyfte min blick och fick se fyra horn. Jag frågade ängeln som 
talade med mig: ”Vad betyder de?” Han svarade mig: ”Där är 
hornen som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem.”

Sak 4:10
För vem föraktar den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se 
murlodet i Serubbabels hand, dessa Herrens sju ögon som far 
omkring över hela jorden.

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 4:10
då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och 
tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina 
kronor inför tronen och säger:

Ps 141:2
Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.

Upp 5:9
Och de sjöng en ny sång: "Du är värdig att ta bokrullen och bryta 
dess sigill, för du har blivit slaktad,och med ditt blodhar du friköpt 
människor åt Gudav alla stammar och språk och länder och folk.

Upp 19:4
Och de tjugofyra äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbad 
Gud som sitter på tronen och sade: "Amen. Halleluja!"

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

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.

Matt 5:5
Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.
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Upp 5:12
och de sade med stark röst: "Lammet som blev slaktat är värdigt att 
ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och 
lovsången!”

Upp 4:11
Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, 
för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.

Joh 5:23
för att alla ska ära Sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar 
Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom.

23:53-23:59

24:09-24:17 


