
Avsnitt 54:
 Uppenbarelseboken 7 & 8

 
Upp 7:3
Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt 
sigill på vår Guds tjänares pannor!

Upp 14:1
Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg, och med 
honom etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och 
hans Fars namn skrivet på sina pannor.

Hes 9:4
Herren sade till honom: ’Gå igenom Jerusalems stad och sätt 
ett kors i pannan på dem som suckar och jämrar sig över alla 
de vidrigheter som görs därinne.’

Upp 7:4
Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, 
etthundrafyrtiofyra tusen från Israels alla stammar:

1 Kung 19:18
Men jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har 
böjt knä för Baal och inte gett honom hyllningskyss.

Dom 18:29-31
De kallade staden Dan efter sin fader Dan, som var son till 
Israel. Tidigare hette staden Laish. Där ställde Dans barn upp 
den snidade gudabilden åt sig. Jonatan, son till Gershom, 
Moses son, och hans söner var präster åt Dans stam ända till 
dess att landet fördes bort i fångenskap. De ställde upp åt sig 
den snidade gudabild som Mika hade gjort, och den var kvar 
där hela den tid Guds hus var i Shilo.

5 Mos 29:18-21
Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, 
någon släkt eller stam som i sitt hjärta i dag vänder sig bort 
ifrån Herren vår Gud för att gå bort och tjäna dessa 
hednafolks gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som 
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frambringar gift och malört, så att någon som hör detta 
edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det 
ska gå väl för honom där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet, 
för då ska hela landet, både vått och torrt, förgås. Herren ska 
inte vara villig att förlåta honom. Herrens vrede och lidelse ska 
då vara som en rykande eld mot den mannen, och varje 
förbannelse som är uppskriven i denna bok kommer att vila på 
honom, och Herren ska utplåna hans namn under himlen. 
Herren ska avskilja honom från alla Israels stammar och låta 
honom drabbas av olycka, enligt alla förbannelserna i det 
förbund som är uppskrivet i denna lagbok.”

Upp 7:5-8
av Juda stam tolv tusen som fått sigillet, av Rubens stam tolv 
tusen, av Gads stam tolv tusen, av Ashers stam tolv tusen, av 
Naftalis stam tolv tusen, av Manasses stam tolv tusen, av 
Simeons stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars 
stam tolv tusen, av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv 
tusen och av Benjamins stam tolv tusen som fått sigillet.

Hos 4:17
Efraim är i förbund med avgudar – låt honom vara!

Upp 7:9
Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde 
räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod 
inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med 
palmblad i sina händer, 

Matt 24:14
Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till 
ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

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 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.

3 Mos 23:40
På första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av 
palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd, och ni ska 
glädja er i sju dagar inför Herren er Guds ansikte.
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Joh 12:12-13
Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick 
höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut 
för att möta honom. Och de ropade: ’Hosianna! Välsignad är han 
som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung!’

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. 

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 24:21
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.
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 7:15
Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans 
tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem.

Upp 11:19
Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev 
synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och 
stora hagel.
Upp 14:15
Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst 
till honom som satt på molnet: ’Räck ut din skära och skörda, för 
skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen.’
Upp 14:17
En annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en 
skarp skära.
Upp 15:5-6
Därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, 
öppnades. Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur 
templet, klädda i skinande rent linne och med bälten av guld runt 
bröstet.
Upp 15:8
Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen 
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kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått 
sitt slut.
Upp 16:1
Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: 
’Gå ut och töm Guds sju vredesskålar över jorden.’
Upp 16:17
Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från 
tronen i templet: ’Det har skett.’

Upp 7:16
De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen 
eller någon annan hetta ska drabba dem, 

Upp 13:17
så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, 
vilddjurets namn eller dess namns tal.

Upp 16:8
Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna 
människorna med eld.

7:17
för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem 
till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.

John 1:29
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ’Se Guds Lamm 
som tar bort världens synd!’
Joh 10:11
Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Joh 7:38-39
’Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska 
strömmar av levande vatten flyta fram.’ Detta sade han om Anden, 
som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte 
kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Upp 8:1
När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen i omkring 
en halvtimme.

Sef 1:7
Var stilla inför Herren Gud, för Herrens dag är nära. Herren har 
förberett ett slaktoffer, han har helgat dem han har inbjudit.

Upp 8:3
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. 

3 Mos 16:12
Sedan ska han ta ett fyrfat, fullt med glöd från altaret som står inför 
Herrens ansikte. Han ska fylla sina händer med krossad, väldoftande 
rökelse och bära in det innanför förhänget.

2 Mos 30:7
Aron ska tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när 
han gör i ordning lamporna ska han tända rökelse.

Upp 8:4
Och röken från rökelsen steg från ängelns hand tillsammans med de 
heligas böner upp inför Gud.

Apg 10:4
Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: ’Vad är det, herre?’ 
Ängeln sade: ’Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit 
ihågkomna inför Gud.’

Upp 8:5
Och ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och 
kastade ner det på jorden, och det blev åska, dån och blixtar och 
jorden skakade.

Upp 11:19
Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev 
synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och 
stora hagel.

Upp 16:18
Och det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att 
något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på 
jorden, så stor och väldig var jordbävningen.

Upp 8:7
Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat 
med blod, och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann 
upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann 
upp.

2 Mos 9:24
Och det haglade och eld gick fram och tillbaka bland hagelskurarna. 
Haglet var så tungt att inget liknande hade hänt i hela Egyptens land 
sedan den tid då det blev befolkat.
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Joel 2:30
Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och 
rökpelare.

Luk 21:11
Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen 
efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från 
himlen.

Upp 8:11
Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades till 
malört, och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert.

Ords 5:4
men till sist blir hon bitter som malört, vass som ett tveeggat svärd.

Upp 8:12
Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av 
solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så 
att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en 
tredjedel av sitt ljus, och natten likaså.

Luk 21:25
Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden 
ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas 
dån.
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