
Avsnitt 57:
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Upp 12:1
Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och 
med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på 
sitt huvud. 

1 Mos 37:9-10
Sedan fick han en annan dröm som han berättade för sina 
bröder. ’Lyssna’, sade han, ’jag har haft en dröm till. Jag 
drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för 
mig.’ När han berättade detta för sin far och sina bröder, 
tillrättavisade hans far honom och sade: ’Vad är det för en 
dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder 
komma och buga oss ner till jorden för dig?’

Jes 54, Jer 3, Hes 16, Hos 2

Upp 12:2
Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar.

Jes 26:17
Som en havande kvinna våndas när hon är nära att föda och 
ropar ut sin smärta, så är det med oss inför dig, Herre.

Jes 26:1
På den dagen ska man sjunga denna sång i Juda land: Vi har 
en stark stad. Frälsningen gör han till murar och värn.

Jes 26:21
För se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens 
invånare för deras missgärning. Jorden ska blotta sina 
blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

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.
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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.

Dan 7:6
Därefter fick jag se ännu ett djur. Det liknade en leopard men 
hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden, 
och det fick stor makt.
Dan 8:22
Men att det brast och att fyra andra uppstod i stället, det 
betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk, men inte med 
samma kraft som hans.

Upp 17:9
Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg 
som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Jer 51:24-25
Men nu ska jag inför era ögon vedergälla Babel och Kaldeens 
alla invånare för allt det onda som de har gjort mot Sion, 
säger Herren. Se, jag vänder mig mot dig, du fördärvets berg, 
säger Herren, du som fördärvar hela jorden, och jag ska 
sträcka ut min hand mot dig och störta dig ner från klipporna 
och göra dig till ett förbränt berg

Dan 2:35
Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och 
guldet. Allt blev som agnar från tröskplatserna om sommaren, 
och vinden förde bort det så att inte ett spår fanns kvar. Men 
stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde 
hela jorden.

Upp 17:12
Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått 
något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för 
en timme regera som kungar.

Upp 12:4
Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och 
han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför 
kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart 
hon hade fött det.

Dan 8:10
Det växte ända upp till himlens här och kastade ner en del av 
hären och av stjärnorna till jorden och trampade på dem. 
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Dan 8:24
Han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han ska orsaka 
ett fruktansvärt fördärv och lyckas med det han gör. Han ska 
fördärva mäktiga män och även det heliga folket.

1 Mos 22:17
ska jag välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som 
stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din 
avkomma ska inta sina fienders portar.

Upp 12:5
Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med 
järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron.

Jes 9:6
För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar 
herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig 
Far, Fridsfurste.

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.

Upp 3:21
Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag 
själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron.
Apg 1:11
De sade: ’Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus 
som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma 
sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.’

Rom 9:4-5
De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och 
lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem 
har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, 
välsignad i evighet. Amen.

Jes 66:7-8
Innan Sion har känt några värkar föder hon, innan hon känt någon 
vånda har hon fött en son. Vem har hört något sådant, vem har sett 
något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett 
folk födas på ett ögonblick, eftersom Sion föder sina barn redan när 
värkarna börjar?

Jes 66:15
För se, Herren ska komma med eld, och hans vagnar är som en 
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stormvind. Han låter sin vrede drabba med hetta och sitt straff med 
eldslågor,

Upp 2:26-28 
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, 
honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med 
järnspira som man krossar lerkärl, liksom jag har fått den makten av 
min Far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan.

Gal 4:19
Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus 
har formats i er,

1 Kor 4:14
Jag skriver inte det här för att få er att skämmas, utan för att 
förmana er som mina älskade barn.

Upp 2:26
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, 
honom ska jag ge makt över folken.
Upp 3:21
Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag 
själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron.
Upp 5:10
Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de 
ska regera på jorden.

Upp 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt 
vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan 
döden.

Upp 12:6
Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud berett 
för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen tvåhundrasextio 
dagar.

Matt 24:15-16
När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå 
på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – då måste de som är i 
Judeen fly upp i bergen.
Matt 24:20-21
Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 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.



Jes 43:20
Markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar, för jag förser 
vildmarken med vatten och öknen med strömmar, så att mitt folk, 
mina utvalda, kan dricka.

Upp 12:7
Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot 
draken. Och draken och hans änglar stred, 

Jud 1:9
Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, 
vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sade: 
’Må Herren straffa dig.’

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.

1 Mos 3:1
Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade 
gjort. Han sade till kvinnan: ’Har Gud verkligen sagt att ni inte får 
äta av alla träd i lustgården?’

1 Joh 5:19
Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Upp 20:3
Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och 
förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken 
förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en 
kort tid.
Upp 20:10
Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel 
där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas 
dag och natt i evigheters evighet.

Ef 6:12
Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, 
mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i 
himlarymderna.

Upp 12:10
Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu tillhör frälsningen 
och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde,för våra 
bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade 
dem inför vår Gud.

5/8

14:19-14:29

15:09-15:13

15:58-16:03

16:18-16:24

16:39-16:49

16:55-16:58



6/8

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.

Job 1:6
En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, 
och Åklagaren kom också med bland dem.
Rom 8:14
Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn [gr. söner].

Upp 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt 
vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan 
döden.

Upp 2:7
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den 
som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.

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 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."

Luk 22:3
Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och var en av de tolv.

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 12:6
Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud berett 
för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen tvåhundrasextio 
dagar.

Upp 12:14
Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin 
plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under 
en tid, tider och en halv tid.
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2 Mos 19:4
Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har 
burit er på örnvingar och fört er till mig.

Jer 31:2
Så säger Herren: Det folk som kommer undan svärdet finner nåd i 
öknen. Israel får gå dit där jag ger det ro.

Upp 12:6
Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud berett 
för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen tvåhundrasextio 
dagar.

Upp 12:15
Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för 
att svepa bort henne med floden. 

Jes 8:7-8
Se, därför ska Herren låta flodens väldiga vattenmassor komma över 
dem, nämligen Assyriens kung med all hans härlighet. Den ska stiga 
över alla sina bräddar och över alla sina stränder. Den ska tränga in 
i Juda, svämma över och breda ut sig så att den når ända upp till 
halsen. Den ska breda ut sina vingar och fylla ditt land i hela dess 
vidd, Immanuel.

Upp 12:16
Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden 
som draken sprutade ur sin mun.

4 Mos 16:32
Jorden öppnade sitt gap och slukade dem och deras hus, allt Koras 
folk och alla deras ägodelar.

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. 

Hebr 2:11
Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samme Far. 
Därför skäms han inte för att kalla dem bröder,

Upp 12:10 
Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ’Nu tillhör frälsningen och 
makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders 
åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför 
vår Gud.’
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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.

1 Joh 5:3
Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är 
inte tunga,

1 Kor 1:6
eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er.
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