
Avsnitt 60:
 Uppenbarelseboken 15 & 16

 
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 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.

2 Mos 9:14
Annars ska jag den här gången sända alla mina plågor över 
dig själv, dina tjänare och ditt folk, så att du förstår att ingen 
är som jag på hela jorden.

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 4:6 
Framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall. Mitt 
för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade 
fullt med ögon framtill och baktill.

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 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21
Den som segrar . . .

Upp 16:6
De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett 
dem blod att dricka. Det är de värda.
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01:29-01:32 

01:47-02:03 

02:25-02:39 

03:08-03:10

03:20-03:34 

03:57-04:10 



Ps 33:2
Tacka Herren med harpa, sjung hans lov med tiosträngad lyra.

Upp 14:2
Och jag hörde en röst från himlen, som bruset av väldiga 
vatten och dånet av kraftig åska. Rösten jag hörde var som 
när harpspelare spelar på sina harpor.

Upp 15:3
och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:
"Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud 
Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung.

5 Mos 31:22
Den dagen skrev Mose ner sången och lärde Israels barn den.
5 Mos 31:30
Inför Israels hela församling talade Mose denna sångs ord från 
början till slut.
5 Mos 32:43
Jubla, ni hednafolk tillsammans med hans folk, för han 
hämnas sina tjänares blod. Han tar hämnd på sina ovänner 
och bringar försoning för sitt land, sitt folk.

Rom 15:10
Det står också: Jubla, ni hednafolk, tillsammans med hans folk.

Upp 15:4
Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du 
är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina 
rättfärdiga domar har uppenbarats.

Jer 3:17
På den tiden ska man kalla Jerusalem ’Herrens tron’, och alla 
hednafolk ska samlas där för att ära Herrens namn i 
Jerusalem. Och de ska inte mer följa sina onda och hårda 
hjärtan.

Upp 15:5
Därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets 
tabernakel, öppnades.

Hebr 8:5
De gör tjänst i en helgedom som är en kopia och skuggbild av 
den himmelska helgedomen, så som Mose fick höra när han 
skulle bygga tabernaklet: Se till att du gör allt efter den 
mönsterbild som du har fått se på berget.

04:30-04:39

04:42-04:50

05:11-05:28

05:11-05:28

06:54-07:06 

07:32-07:42  
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2 Mos 16:34
Aron gjorde som Herren hade befallt Mose. Han ställde det framför 
vittnesbördet för att förvaras där.

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.

Hebr 9:24
Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och 
som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i 
själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.
1 Kung 7:50
Dessutom gjorde han faten, knivarna, skålarna, bägarna och 
fyrfaten av fint guld, och gångjärnen av guld till de dörrar som ledde 
till det innersta av huset, det allra heligaste, och till de dörrar i huset 
som ledde till tempelsalen.
3 Mos 23:13
Som matoffer till det ska ni offra två tiondels efa fint mjöl, blandat 
med olja, ett eldsoffer åt Herren till en ljuvlig doft, och som 
dryckesoffer till det en fjärdedels hin vin.

Upp 15:8
Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen 
kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått sitt 
slut.

1 Kung 8:10-11
Men när prästerna gick ut ur helgedomen, uppfylldes Herrens hus av 
molnet så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av 
molnet, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus.

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."

Ps 79:6
Ös din vrede över hednafolken som inte känner dig, över de riken 
som inte åkallar ditt namn

Hos 5:10
Furstarna i Juda har blivit lika sådana som flyttar gränser. Över dem 
ska jag ösa min vrede som vatten.

Hes 21:31
Jag ska ösa min vrede över dig och blåsa min harms eld mot dig. 
Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att 
fördärva.

07:43-07:47

08:46-08:57

09:15-09:43

10:10-10:18 

10:19-10:27

10:28-10:42  
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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.

2 Mos 9:9
Det ska bli ett damm över hela Egyptens land, och det ska bli bölder 
som slår ut med blåsor på människor och boskap i hela Egypten.

Ps 91:5-8
Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte 
pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på 
dagen. Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men 
dig drabbar det inte. Du ska bara se det med egna ögon, bevittna 
hur de gudlösa får sitt straff.

Upp 16:3
Den andre tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till 
blod som från en död, och allt liv i havet dog.

2 Mos 7:20-2
Mose och Aron gjorde som Herren hade befallt. Han lyfte upp staven 
och slog vattnet i Nilen inför faraos och hans tjänares ögon. Då 
förvandlades allt vatten i floden till blod. Fiskarna i Nilen dog och 
floden stank så att egyptierna inte kunde dricka vattnet från floden. 
Det var blod i hela Egyptens land.

Upp 8:8
Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort 
brinnande berg kastades i havet. En tredjedel av havet förvandlades 
till blod,

Upp 16:4
Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de 
förvandlades till blod. 

2 Mos 7:19
Och Herren sade till Mose: ’Säg till Aron: Ta din stav och räck ut 
handen över Egyptens vatten, över dess strömmar, kanaler och sjöar 
och alla andra vattensamlingar, så ska de bli blod. Över hela 
Egyptens land ska det vara blod, både i träkärl och stenkärl.’

Upp 8:10-11
Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från 
himlen, brinnande som en fackla, och den föll över en tredjedel av 
floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel 

11:37-11:51

12:08-12:28 

12:39-12:51 

12:52-12:59 

13:20-13:38

13:39-13:46  



av vattnen förvandlades till malört, och många människor dog av 
vattnet som hade blivit bittert.”

Upp 16:6
De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett dem 
blod att dricka. Det är de värda." 

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 16:7
Och jag hörde altaret säga: "Ja, Herre Gud Allsmäktig, sanna och 
rätta är dina domar.”

Upp 19:2
för hans domar är sanna och rätta. Han har dömt den stora skökan 
som fördärvade jorden med sin otukt och straffat henne för sina 
tjänares blod.

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

Upp 7:14 & 7:16
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 [...] De ska aldrig mer hungra och aldrig 
mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba 
dem,’

Upp 16:9
Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han 
som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att de 
gav honom äran.

Jes 24:6
Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste 
straffas för sin skuld. Därför blir jordens invånare färre, bara några 
få är kvar.

Upp 16:10
Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i 
mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan
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14:47-14:53
 

15:04-15:12 

15:37-15:56 

16:08-16:15 
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16:50-17:02 

17:53-17:56 

17:57-18:13

18:26-18:34 

19:02-19:08 

19:40-19:50

2 Mos 10:22
Då räckte Mose upp handen mot himlen, och ett tjockt mörker kom 
över hela Egyptens land i tre dagar.

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 9:14
och den sade till den sjätte ängeln som hade basunen: ’Släpp lös de 
fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.’

Jes 11:15
Och Herren ska torka ut Egyptens havsvik och lyfta sin hand mot 
floden med en brännande vind. Han ska klyva den i sju bäckar så att 
man kan gå torrskodd över.

Dan 11:44
Då ska han få höra rykten från öster och norr som skrämmer honom, 
och han ska dra ut i stort raseri för att förgöra och förinta många.

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. 

1 Joh 4:3
och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta 
är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu 
finns i världen.
1 Joh 4:6
Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är 
av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande 
och villfarelsens ande.

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. 

Upp 19:9
Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade 
till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här.

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."
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Upp 1:7
Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de 
som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig 
för hans skull. Ja, amen.

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit 
för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Jer 49:9
Om vinbärgare kommer till dig lämnar de ingen efterskörd kvar, om 
tjuvar kommer om natten fördärvar de så mycket de kan.

Upp 19:19-21
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. De andra dödades med svärdet som gick ut ur 
ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.
1 Thess 5:2-3
Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om 
natten. När folk säger: ’Fred och trygghet’, då drabbar undergången 
dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de 
slipper inte undan.

Upp 3:3
Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid det och 
vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, 
och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig.

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 8:5
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.

19:58-20:05

20:20-20:30 

20:31-20:41

20:47-21:00 

21:22-21:31 

23:18-23:31
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Jes 24:18–20
Det ska ske att den som flyr från farans rop störtar i fallgropen, och 
den som kommer upp ur fallgropen fångas i fällan, för fönstren i 
höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. Jorden brister, ja, 
den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den 
vacklar. Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka 
som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. 
Den ska falla och inte mer resa sig.

Upp 16:19
Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade 
samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren 
med sin stränga vredes vin. 

Upp 11:8
Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat 
kallas Sodom och Egypten och där även deras Herre blev korsfäst.

Upp 14:8
En annan ängel följde efter, och han sade: ’Fallet, fallet är det stora 
Babylon, som gav alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’

Jes 51:22 
Så säger Herren, din Herre och Gud som utför sitt folks sak: Se, jag 
tar bort berusningens bägare ur din hand, du ska inte dricka mer av 
min vredes bägare.

Jes 51:19 & 51:21
Dubbel olycka har drabbat dig, vem har medkänsla med dig? 
Förödelse och förstöring, svält och svärd – hur ska jag trösta dig? 
[...] Så hör nu detta, du plågade som är drucken, men inte av vin:

Upp 16:20
Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer. 

Upp 6:14
Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg 
och öar flyttades från sina platser.

Upp 16:21
Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna, 
och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår.

Job 38:22-23
Har du varit vid snöns förråd, har du sett haglets förråd som jag 
sparar till nödens tid, till krigets och drabbningens dag?”

23:32-23:51

24:07-24:17 

24:28-24:51 

24:52-24:58 

24:59-25:07 

25:21-25:28 

26:01-26:10 
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2 Mos 9:23-25
Då räckte Mose upp sin stav mot himlen, och Herren lät det dundra 
och hagla och eld slog ner mot jorden. Så sände Herren hagel över 
Egyptens land. 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. I hela Egypten 
slog haglet ner allt som fanns på marken, både människor och djur. 
Det slog också ner markens alla växter och bröt sönder markens alla 
träd.

Jos 10:11
Och när de under sin flykt för Israel hade kommit till sluttningen som 
går ner från Bet-Horon, lät Herren stora stenar falla över dem från 
himlen, hela vägen till Aseka, så att de dog. De som dödades genom 
hagelstenarna var fler än de som Israels barn dödade med svärd.

26:40-27:06 

27:07-27:31


