
Avsnitt 55:
 Uppenbarelseboken 9 & 10

 
Upp 9:1
Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna 
som hade fallit från himlen ner på jorden, och den fick nyckeln 
till avgrund-ens brunn. 

Job 38:7
medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds 
söner ropade av glädje?

Upp 10:1
Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, 
klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans 
ansikte var som solen och hans ben som eldpelare

Upp 20:1
Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till 
avgrunden och en stor kedja i handen.

Rom 10:7
eller: Vem ska stiga ner i avgrunden? – alltså för att hämta upp 
Kristus från de döda.

Upp 9:2
Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen 
som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades 
av röken från brunnen.

Joel 2:30-31
Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld 
och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod 
innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande.

Upp 9:4
De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon 
grönska eller något träd, utan bara de människor som inte 
hade Guds sigill på pannan. 
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Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner 
och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada 
er.

Upp 9:7
Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina 
huvuden hade de något som liknade kronor av guld, och 
deras ansikten var som människors ansikten.

Joel 2:4
De liknar hästar, de rusar fram som stridshästar.

Upp 9:9
och bröstpansar som av järn. Och dånet från deras vingar var 
som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar 
fram till strid.

Joel 2:5
De spränger fram över bergens toppar med ett muller som av 
vagnar, med ett dån som när eldens lågor förtär strå, som ett 
mäktigt folk, ordnat till strid.

Upp 9:11
Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på 
hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.

Ords 30:27
gräshopporna har ingen kung, men de drar alla ut i 
härordning,

2 Mos 12:23
för Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser 
blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna ska 
han gå förbi dörren och inte låta fördärvaren komma in i era 
hem och slå er.

1 Kor 10:10
Klaga inte heller som några av dem gjorde – de dödades av 
fördärvaren.

Upp 9:12
Det första veropet är över. Se, efter det kommer två till.

Upp 8:13
Och jag såg, och jag hörde en örn som flög uppe på himlen 
och ropade med stark röst: ’Ve, ve, ve över jordens invånare 
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för de basunstötar som är kvar, när de tre andra änglarna blåser i 
sina basuner!’

Upp 9:13
Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de 
fyra hornen på guldaltaret inför Gud,

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.
2 Mos 30:1-3
Du ska göra ett altare att tända rökelse på. Av akacieträ ska du göra 
det. Det ska vara fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två 
alnar högt. Hornen ska göras i ett stycke med altaret. Du ska överdra 
det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, 
likaså hornen. Du ska också göra en kant av guld runt altaret.

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 9:16
Antalet ryttare i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. 
Jag hörde deras antal.

Upp 16:12
Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess 
vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från Östern.

Upp 9:20
Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, 
omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att 
tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och 
trä som varken kan se eller höra eller gå,

2 Kung 22:17
De har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och väckt min 
vrede genom alla sina händers verk, och därför är min vrede 
upptänd mot denna plats och ska inte utsläckas.

1 Kor 10:19-20
Så vad menar jag? Att avgudaoffer betyder något eller att en avgud 
betyder något? Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt 
onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha 
gemenskap med de onda andarna.
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Upp 10:1
Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i 
ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som 
solen och hans ben som eldpelare, 

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.

Upp 10:3
och ropade med stark röst som ett rytande lejon. Och när han hade 
ropat, talade de sju åskorna med sina röster. 

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

Upp 10:4
När de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva, men jag hörde 
en röst från himlen: "Försegla det som de sju åskorna har sagt och 
skriv inte ner det."

5 Mos 29:29
Det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbarade gäller 
för oss och våra barn till evig tid, för att vi ska följa alla ord i denna 
lag.
Ords 25:2
Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den.

Upp 10:5
Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra 
hand mot himlen

Hes 20:6
På den dagen lovade jag dem med upplyft hand att föra dem ut ur 
Egyptens land, till det land som jag hade utsett åt dem, ett land som 
flödar av mjölk och honung, det härligaste av alla länder.

Upp 10:7
Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i 
sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har 
förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare profeterna."

Kol 2:2 
Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i 
kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse 
som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus.



Kol 1:26-27 
den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu 
har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik 
härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, 
härlighetens hopp.

Rom 11:25-26
Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har 
för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av 
Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har 
kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står 
skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från 
Jakob.

Ef 1:9-10
Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har 
fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att 
sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

Upp 10:8-9
Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och 
sade: "Gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som 
står på havet och på jorden." Jag gick då bort till ängeln och bad 
honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: "Ta den och ät 
upp den! Den ska svida i din mage men vara söt som honung i din 
mun."

Hes 2:9
Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en 
bokrulle.
Hes 3:3
Han sade till mig: ’Människobarn, mätta din mage och fyll din buk 
med rullen som jag ger dig.’ Jag åt, och den var söt som honung i 
min mun.

Ps 119:103
Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun!

Upp 10:10
Jag tog bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun 
var den söt som honung. Men när jag hade ätit den sved det i min 
mage.

Hes 3:10
Och han sade till mig: ’Människobarn, allt som jag talar till dig ska 
du ta till ditt hjärta och höra med dina öron.’
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Upp 10:11 
Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk 
och länder och språk och kungar."

Upp 11:9 
Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras 
döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att 
kropparna läggs i någon grav.
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 14:6
Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett 
evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och 
stammar och språk och länder,
Upp 17:15
Och han sade till mig: ’Vattnen som du såg där skökan tronar, det är 
folk och människomassor och länder och språk.’

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 blod har du friköpt 
människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk.’
Upp 6:4
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 9:11
Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska 
kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.
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