
Avsnitt 58:
 Uppenbarelseboken 13

 
Upp 13:1
Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio 
horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och 
hädiska namn på sina huvuden.

Dan 7:3
Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det 
andra.
Dan 7:17
De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på 
jorden.

Upp 16:10
Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike 
lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan

Upp 19:20
Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som 
hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem 
som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda 
kastades levande i eldsjön som brinner av svavel.

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

Jes 57:20
Men de gudlösa är som ett upprört hav som inte kan vara 
stilla, vars vågor rör upp dy och smuts.

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 17:12-13
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. De har ett och samma sinne och 
ger sin makt och myndighet åt vilddjuret.

Upp 13:6
Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans 
namn och hans boning, dem som bor i himlen.

Upp 13:2
Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter 
som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det 
sin makt och sin tron och stor auktoritet. 

Dan 7:4-6
Det första liknade ett lejon men hade vingar som en örn. 
Medan jag betraktade det rycktes vingarna av från djuret, och 
det restes upp från jorden och stod på två fötter som en 
människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se 
ett annat djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, 
och det reste sig på sin ena sida, och det hade tre revben i 
gapet mellan tänderna. Det fick befallningen: Res dig och 
sluka mycket kött! 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.

Upp 13:5
Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, 
och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.

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.
2 Thess 2:9
Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med 
stor kraft och med lögnens tecken och under.

Upp 13:3
Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men 
dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig 
över vilddjuret och följde det.

Upp 13:5
Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, 
och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.
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Upp 19:19-20
Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade 
till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret 
greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken 
inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets 
märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som 
brinner av svavel.

Upp 13:4
De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de 
tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret? Vem kan strida 
mot det?

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.

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.

Upp 13:14
Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det 
jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt 
vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen.

Upp 13:5
Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det 
fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.

Upp 11:2
Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt 
hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 
fyrtiotvå månader.

Upp 13:6
Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och 
hans boning, dem som bor i himlen. 

Dan 11:36 
Kungen ska göra vad han vill, och han ska upphöja sig och förhäva 
sig över varje gud. Ja, mot gudarnas Gud ska han tala fruktansvärda 
ting. Allt ska lyckas för honom till dess att vredens tid är ute, för det 
som har beslutats måste ske.
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2 Thess 2:4
motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt 
så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

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. 

Dan 7:21
Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och besegrade 
dem,

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 13:15
Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets 
bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad 
vilddjurets bild.

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 13:5
Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och 
det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.

Dan 7:25
Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han 
ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska 
ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

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.

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.

11:45-11:53

12:24-12:32

12:35-12:45

12:52-13:02

13:03-13:16

13:20-13:26

13:27-13:49

13:50-14:01

14:02-14:14   



Upp 11:3
Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen 
tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.

Upp 11:2
Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt 
hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 
fyrtiotvå månader.

Upp 13:5
Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det 
fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.

Upp 19:19-20
Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade 
till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret 
greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken 
inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets 
märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som 
brinner av svavel.

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 13:8
Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från 
världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet 
som är slaktat.

Upp 11:10
Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar 
gåvor till varandra, eftersom de båda profeterna hade plågat dem 
som bor på jorden.

Upp 17:18
Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma 
upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som 
inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska 
förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska 
komma.

Luk 11:50
Så ska av det här släktet utkrävas alla profeters blod som är spillt 
sedan världens skapelse.
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Hebr 9:26
I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan 
världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid 
tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden.

Upp 13:9
Du som har öron, hör: 

Upp 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

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.

Jer 15:2
Om de frågar dig: ’Vart ska ni gå?’ ska du svara dem: Så säger 
Herren: Till döden den som tillhör döden, till svärdet den som tillhör 
svärdet, till svälten den som tillhör svälten och till fångenskapen den 
som tillhör fångenskapen.

Dan 11:33
De förståndiga bland folket ska ge många insikt, men ändå ska de 
under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och 
plundring.

Rom 13:4
Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda 
ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är 
en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.

Upp 2:10
Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta 
några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i 
tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.
Upp 2:19
Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och 
din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de 
första.

Upp 13:11
Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två 
horn som ett lamm men talade som en drake. 

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.
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Dan 8:3
När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför 
floden. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra, 
och det som var högre sköt upp sist.
Dan 8:20
Baggen som du såg, han med de två hornen, är Mediens och 
Persiens kungar.

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.

Upp 13:13
Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner 
på jorden i människornas åsyn.

2 Thess 2:9
Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor 
kraft och med lögnens tecken och under.

1 Krön 21:26
Där byggde David ett altare åt Herren och offrade brännoffer och 
gemenskapsoffer. Han ropade till Herren, och han svarade honom 
med eld från himlen på brännofferaltaret.
2 Krön 7:1
När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde 
brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset.
1 Kung 18:38
Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och 
jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket.
2 Kung 1:10
Elia svarade befälet: ’Om jag är en gudsman ska eld komma ner 
från himlen och förtära dig och dina femtio man.’ Då kom eld ner 
från himlen och förtärde honom och hans femtio man.

Upp 13:14
Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det 
jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt 
vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. 

Matt 24:21-24
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. Om 
någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det 
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inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och 
göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de 
utvalda.

2 Mos 20:4-5
Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i 
himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte 
tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. 
Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje 
och fjärde led när man hatar mig,

Matt 24:15
När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå 
på helig plats – läsaren bör förstå det rätt –

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 13:15
Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets 
bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad 
vilddjurets bild.

Dan 3:5-6
När ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla 
slags instrument, ska ni falla ner och tillbe den gyllene statyn som 
kung Nebukadnessar har ställt upp. Men den som inte faller ner och 
tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen.

Upp 13:16
Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar 
– att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 

Upp 14:11
Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro 
vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som 
tar emot märket med dess namn.

Upp 13:17-18
så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, 
vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har 
förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och 
dess tal är 666.
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