
Avsnitt 53:
 Uppenbarelseboken 6

 
Upp 6:2
Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en 
båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre 
för att segra.

Hos 1:5
Och det ska ske på den dagen att jag ska bryta Israels båge i 
Jisreels dal.

Jer 50:42
De bär båge och lans, de är grymma och skoningslösa. 
Larmet från dem är som havets dån, på hästar rider de fram, 
rustade som kämpar till strid mot dig, du dotter Babel.

Ef 6:16
Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla 
brinnande pilar.

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.

Matt 24:4-5 
Jesus svarade dem: ’Se till att ingen bedrar er. Många ska 
komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska 
bedra många.’

Matt 24:24
Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och 
göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de 
utvalda.

1 Joh 2:18
Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att 
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Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt 
fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.

Upp 16:13
Och jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och 
ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade 
paddor.

Upp 6:3-4
Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra 
varelsen säga: "Kom!" En annan häst kom ut, en eldröd, och 
han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så 
att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort 
svärd.

Upp 12:3
Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd 
drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina 
huvuden.
Upp 12:9
Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul 
och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på 
jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Matt 24:5-7
Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och 
de ska bedra många. 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. Folk ska resa sig mot folk 
och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på 
många platser.

Upp 6:5
När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje 
varelsen säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och 
han som satt på den hade en våg i sin hand.

Matt 24:7
Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli 
svält och jordbävningar på många platser.

Upp 6:7-8
När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde 
varelsens röst säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en gulblek 
häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde 
honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda 
med svärd och med svält och med pest och genom jordens 
vilda djur.
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2 Kor 5:8
Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen 
och vara hemma hos Herren.
Fil 1:23
Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos 
Kristus, det vore mycket bättre.

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. 

2 Mos 29:12
Du ska ta av tjurens blod och stryka det med fingret på altarets horn. 
Men resten av blodet ska du hälla ut vid altarets fot.
3 Mos 4:34
Prästen ska ta av syndoffrets blod på sitt finger och stryka det på 
brännofferaltarets horn. Men resten av blodet ska han hälla ut vid 
altarets fot.

Matt 24:9
Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli 
hatade av alla folk för mitt namns skull.

Upp 6:10
De ropade med stark röst: "Herre, du som är helig och sann! Hur 
länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar 
dem för vårt blod?"

Upp 16:5-6
Och jag hörde vattnens ängel säga: ’Rättfärdig är du som är och 
som var, du Helige, för att du fällt denna dom. De spillde heligas och 
profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det är de 
värda.’

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.

Matt 24:21-22
för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit 
från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska 
komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli 
frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.
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Matt 24:9
Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att 
bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Matt 24:29-30
Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte 
längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens 
makter ska skakas. 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.

Upp 7:13-14
En av de äldste frågade mig: ’Dessa som är klädda i vita kläder, 
vilka är de och varifrån kommer de?’ 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 12:17
I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes 
övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu 
vittnesbörd.
Upp 13:7
Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och 
det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.
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 14:13
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 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 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 20:4
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och 
jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu 
vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och 
dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De 
levde och regerade med Kristus i tusen år.
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Upp 6:12-14
Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor 
jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev 
som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet 
fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind. Och 
himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och 
öar flyttades från sina platser. 

Matt 24:29
Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte 
längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens 
makter ska skakas.

Jes 34:4
Himlens hela härskara går under, himlarna rullas ihop som en 
bokrulle. Hela dess härskara faller förvissnad ner som vissnade löv 
från vinrankan, som vissnade blad från fikonträdet.

Jes 64:1
O, att du rev isär himlen och kom ner så att bergen bävade inför dig,

Upp 6:15
Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och 
mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens 
klippor

Jes 2:19
Man ska fly in i klippgrottor och jordhålor av fruktan för Herren och 
hans höga majestät, när han reser sig för att slå jorden med skräck.

Upp 19:18
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.

Upp 6:16
och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för 
honom som sitter på tronen och för Lammets vrede!

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.
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Upp 6:17
Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Upp 16:14
De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela 
världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, 
stora dag.

Jes 13:9
Se, Herrens dag kommer, fruktansvärd med harm och brinnande 
vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där.

Luk 21:36
Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och 
kunna bestå inför Människosonen.

Mal 3:2
Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå 
när han visar sig? Han är som guldsmedens eld och som tvättarnas 
såpa.

VREDE

Upp 11:15
Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i 
himlen: ’Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, 
och han ska vara kung i evigheters evighet.’

Upp 11:18
Folken vredgades, och din vrede har kommit, tiden när de döda ska 
dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och 
dem som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som 
fördärvar jorden.

Upp 12:12
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord 
och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom 
han vet att hans tid är kort.

Upp 12:17
I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes 
övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu 
vittnesbörd.

Upp 14:9-10
En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: ’Om någon 
tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller 
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hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat 
hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de 
heliga änglarna och inför Lammet.’

Upp 15:1
Och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen: sju 
änglar med sju plågor, de sista, för med dem når Guds vrede sin 
fullbordan.
Upp 15:7
Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld, 
fulla av vrede från Gud som lever i evigheters evighet.

Upp 16:2
Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda 
och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets 
märke och som tillbad dess bild.

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
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 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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