Appendix 23
Lista av Johannes antal visioner och delsyner (83), änglar (53) och röster (58).
Kapitel
Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som
Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som
snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin
tjänare Johannes veta det. Den första ängeln.

DEN FÖRSTA VISIONEN
– Kristusuppenbarelsen och de sju
sändebreven
1:10 Jag kom i hänryckning på Herrens dag
och hörde bakom mig en stark röst, som en
basun...Den första rösten.
1:11 ...och den sade:”Vad du ser, skriv det i en
bok... Första uppmaningen att skriva.
1:12 Och när jag vände mig om såg jag sju
lampställ i guld. Såg nr 1. Den 1:a delsynen.
1:13 ...och mitt bland lampställen såg jag någon
som var lik en människoson,Såg nr 2 – Den 2:a
synen.
1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död
för hans fötter. Fortsättning av den 2:a synen.
1:19 Skriv nu ner... Den andra uppmaningen
att skriva.
1:20 sju församlingarnas änglar... Ängel nr 2.
2:1 Skriv till ängeln... i Efesos. Skriv 3.
Ängel 3
2:8 Skriv till ängeln... i Smyrna. Skriv 4,
ängel4 2:12 Och skriv till ängeln... i
Pergamon: Skriv 5, ängel 5.
2:18 Och skriv till ängeln... i Thyatira: Skriv
6, ängel 6.
3:1 Och skriv till ängeln... i Sardes: Skriv 7,
ängel 7.
3:7 Och skriv till ängeln... i Filadelfia: Skriv
8, ängel 8.
3:14 Skriv... Laodikeia. Skriv 9. ängel 9.

DEN ANDRA VISIONEN
– Tronhimlen och de sju inseglen
4:1 Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen
till himlen, och den första rösten... sade:
Såg nr 4. Den 3:e synen. Den 2:a rösten.
4:2 Se, en tron stod i himlen Den 4:e synen.
4:4 Och runt omkring tronen såg jag tjugofyra
troner... Fortsättning av den 4:e synen.
5:1 Och jag såg i högra handen... en bokrulle
Såg nr 5. Den 5:e synen.

5:2 Och jag såg en väldig ängel som ropade ut
med hög röst: Såg nr 6. Den 6:e synen. Den
10:e ängeln. Den 3:e rösten.
5:6 Och jag såg att mitt för tronen... stod ett
lamm... Såg nr 7. Den 7:e synen.
5:11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många
änglar . Såg nr 8. Den 8:e synen. Den 4:e rösten och den 11:e ängel (änglar) förekommer.
Här handlar det om en stor skara änglar.
5:12 ...och de sade med hög röst: Lammet som
blev slaktat är värdigt... Fortsättning av den
4:e rösten (er) .
6 :1 Och jag såg när Lammet bröt ett av de sju
sigillen, och jag hörde... kom. Såg nr 9. Den
9:e delsynen. Röst: 5
6:2 Jag såg, och se: en vit häst...Den 10:e synen
6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet,
hörde jag... en röd häst. Den 11:e synen. Röst
6:4 ...det tredje sigillet, hörde jag... Jag såg, och
se: en svart häst.. Den 12 synen. Röst nr 7
6:7-8 Och när Lammet bröt det fjärde sigillet,
hörde jag... Jag såg, och se: en blekgul häst.
Den 13:e synen. Den 8:e rösten.
6:9 Och när Lammet bröt det femte sigillet, såg
jag under altaret själarna. Den 14:e delsynen.6:10 Hög röst. Den 10:e rösten.
6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte
sigillet. Och det kom en väldig jordbävning,
Jag såg. Den 15:e synen.
Sade till bergen... Fall över oss. Människorna
sökte döden istället för frälsning. Röst nr 11.
7:1 Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens
fyra hörn. Den 16:e synen. Ängel nr 12.
7:2 Och jag såg en annan ängel stiga upp ifrån
öster med den levande Gudens sigill. Och han
ropade med hög röst till de fyra änglarna, som
hade fått rätt att skada jorden och havet:
Jag såg. Den 17:e synen. Ängel nr 13.
Hög röst. Den 12:e rösten. Ängel-ar nr 14
7:4 Och jag fick höra antalet av dem som var
märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var
märkta, och de kom från alla Israels stammar:
Jag fick höra. Den 13:e rösten.
7:9 B2000 Sedan såg jag, och se, en stor skara...
Den 18:e synen.
7:10 Och de ropade med hög röst: Den 14:e
rösten.
7:11. Alla änglarna stod... Ängel (änglar) nr
15 i ordningen.
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DEN TREDJE VISIONEN – DE SJU BASUNERNA
8:2 Och jag såg de sju änglarna Den 21:a delsynen. Ängel-ar nr 16
8:3 Och en annan ängel... Ängel nr 17. Den
22:a delsynen.
8:5 Och ängeln tog rökelsekaret... Ängel nr 18.
Den 23:e delsynen
8:6 Och de sju änglarna med de sju basunerna
... Ängel (änglar) nr 19. Den 24 delsynen.
8:7 Den förste blåste i sin basun. Då kom hagel
och eld, blandat med blod... Den 25:e delsynen.
(Såg är utelämnat.)
8:7 Den förste blåste i sin basun. Då kom hagel
och eld, blandat med blod, och slog ner på
jorden, och en tredjedel av jorden brändes av,
och en tredjedel av träden brann upp, och allt
grönt gräs brann upp.
Den förste blåste i sin basun. Den 25:e
delsynen. (Såg är utelämnat.)
8:8 Den andre ängeln blåste i sin basun. Då var
det som om ett stort brinnande berg slog ner i
havet, och en tredjedel av havet blev till blod,
Den andre ängeln blåste i sin basun. Ängel nr
20 omnämnd i U-boken. Den 26:e delsynen.
(Såg är utelämnat.)
8:10 Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då
föll en stor stjärna från himlen, Ängel nr 21.
Den 27:e delsynen (Såg är utelämnat.)
8:12 Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då
träffades en tredjedel Ängeln nr 22. Den 28:e
delsynen. (Såg är utelämnat.)
8:13 Och jag såg, och jag hörde hur en örn som
flög över himlens mitt ropade med hög röst: ”Ve,
ve, ve...Såg – den 29:e delsynen. Hörde (röst)
nr 15.
9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Då såg
jag en stjärna... Den 30:e delsynen.
9:11 Över sig har de en kung, avgrundens ängel
Den 23:e ängeln.
9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Då
hörde jag en röst från hornen... Den 24:e ängeln. Den 16:e rösten.
9:14 sade till den sjätte ängeln med basunen:
”Släpp loss de fyra änglar... Den 24:e ängeln.
9:15 Och de fyra änglarna... släpptes loss... Den
25:e ängeln (lar) i Upp. Den 31:a synen. (Såg
är utlämnat).
10:1 Och jag såg en annan väldig ängel... Den
32 delsynen. Ordet ängel – den 25:e i ord672

ningen.
10:3 och ropade med hög röst.. Den 17:e rösten.
10:5 Och ängeln som jag hade sett... Den 26:e
ängeln.
10:7 ”I de dagar då den sjunde ängeln höjer sin
röst ... Den 27:e ängeln. Den 18:e rösten.
10:8 Och rösten som jag hade hört... Den 19:e
rösten.
10:9 Och jag gick bort till ängeln... Ängel nr
28
10:10 Och jag tog emot bokrullen ur ängelns
hand. Ängeln nr 29
11:1 Och en måttstock... gavs åt mig med orden: ”Gå och mät Guds tempel... Den 33:e delsynen. Den 20:e rösten.
11:3 ”Och jag skall låta mina vittnen profetera
Den 34:e delsynen.
11:7 ...skall odjuret som stiger upp ur avgrunden börja krig mot dem... Den 35:e delsynen.
11:12 Och de hörde en stark röst sade till dem:
”Kom hit upp.” Den 21:a rösten.
11:13 I samma stund blev en väldig jordbävning... Den 36:e delsyn.
11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då
hördes starka röster i himlen. Den 30:e ängeln.
Den 22:a rösten (röster). (Syn? Endast röster?)
11:16 Och de tjugofyra äldste... föll ner på sina
ansikten och tillbad Gud. Den 37:e delsynen.
11:19 Och Guds tempel i himlen öppnades, och
förbundsarken blev synlig... Fortsättning av den
37:e delsynen.

DEN FJÄRDE VISIONEN
– Striden mellan Solkvinnan och draken
12:1 B2000 Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen Den (33:e) 38:e
delsynen.
12:3 Och ett annat tecken syntes på himlen, och
se, en stor eldröd drake, Den 39:e synen.
12:7 Och det blev en strid i himlen...Den 40:e
synen.
12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga:
Den 23:e rösten i U-boken.
12:13 Och när draken såg att han hade störtats
ned på jorden, började han förfölja kvinnan...
Den 41:a delsynen. (eller fortsättning av 40?)
12:17 Och draken rasade mot kvinnan och gick

bort för att strida mot hennes andra barn, mot
dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Fortsättning av den 41:a delsynen.
13:1 Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet.
Den 42:a synen.
13:4 Och man tillbad draken för att han hade
gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och
sade: ”Vem är som odjuret? Vem kan strida mot
det?” Och sade – den 24:e rösten i U-boken.
13:9 Du som har öron, hör detta. Fortsättning
av den 24:e rösten.
13:11 Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur
jorden, och det hade två horn som liknade ett
lamms... Den 43:e delsynen.
14:1 Och jag såg, och se: Lammet stod på berget Sion... Den 44:e delsynen.
14:2 Och jag hörde en röst från himlen som
rösten av stora vatten... Den 25:e rösten.
14:6 Och jag såg en annan ängel flyga över
himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium...
Den 45:e synen. Ängel (änglar) nr 31.
14:7 Och han sade med hög röst: ”Frukta Gud
och ge honom er hyllning... Den 26:e rösten.
14:8 Och efter följde ännu en ängel, en andra,
som sade: ”Störtat, störtat är det stora
Babylon... Den 46:e synen. Den 32:a ängeln.
Den 26:e rösten.
14:9 Och efter dem följde en tredje ängel som
sade med hög röst: ”Den som tillber..... Den 47:e
synen. Den 33:e ängeln. Den 27:e rösten.
14:13 Och jag hörde en röst från himlen som
sade: ”Skriv: saliga de döda... Den 28:e rösten.
Skriv. Den 10:e uppmaningen att skriva.
14:14 Och jag såg, och se: ett vitt moln... Den
48:e synen.
14:15 Och en annan ängel kom ut från templet
och ropade med hög röst... Den 34:e ängeln.
Den 49:e synen.
14:17 Och en annan ängel kom ut från templet i
himlen, också han med en vass skära. Den 35:e
ängeln i U-boken. Den 50:e synen.
14:18 Och en annan ängel kom ut från altaret,
en som hade makt över elden. Den 36:e ängeln
i U-boken. Den 51:a synen.
14:19 Och ängeln sänkte sin skära... Den 37:e
ängeln (änglar) omnämnd i U-boken. Forts
36?

DEN FEMTE VISIONEN – DE 7 VREDESSKÅKLARNA
15:1 Och jag såg ett annat stort och märkligt
tecken på himlen: sju änglar med sju plågor...
Den 52:a delsynen i Uppenbarelseboken. Ängel
(änglar) nr 38 i ordningen.
15:2 Och jag såg liksom ett glashav... Den 53:e
delsynen.
15:3 Och de sjöng Guds tjänare Moses sång
och Lammets sång... Den 29:e gången röst (röster, sång) är omnämnd i U-boken.
15:5 Sedan såg jag, och templet i himlen,
vittnesbördets tält, öppnades. Johannes 54:e
syn.
15:6 och de sju änglarna... kom ut från templet
Den 39:e gången ordet ängel (änglar) är omnämnt. Den 55:e delsynen.
15:7 ...gav de sju änglarna sju skålar av guld ...
Ordet ängel (änglar) nr 40. Fortsättning av den
55:e delsynen.
15:8 Och templet fylldes av rök från Guds härlighet och från hans kraft, och ingen kunde gå
in i templet förrän de sju plågorna från de sju
änglarna nått sitt slut. Fortsättning av den 55:e
synen. Ängel(ar) nr 41.
Upp 16:1 Och jag hörde en stark röst ur templet
som sade till de sju änglarna: ”Gå ut... Den 30:e
rösten som Johannes hörde. Ängel (änglar)
nr 41.
16:2 Den förste gick bort och tömde sin skål
Den 56:e synen.
16:3 Den andre tömde sin skål över havet. Den
57:e synen.
16:4 Den tredje tömde sin skål över floderna
och vattenkällorna. Den 58:e synen.
16:5 Och jag hörde vattnens ängel säga... Den
31:a rösten. Ängel nr 42
16:7 Och jag hörde altaret säga... Den 32:a
rösten.
16:8 Den fjärde tömde sin skål över solen. Den
59:e synen.
16:9 Och de sveddes i stark hetta, och de hädade
Gud... Den 33:e rösten.
16:10 Den femte tömde sin skål över odjurets
tron. Och dess rike lades i mörker, och människorna bet sönder tungan av smärta
16:11 och hädade himlens Gud för sina smärtor
och sina bölder och vände inte om från sina
gärningar. Den 60:e synen. Fortsättning av den
33:e rösten.
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16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora
floden Eufrat. Och dess vatten torkade bort så
att vägen öppnades för konungarna från Östern. Den 61:a synen.
16:13 Och jag såg att ur drakens mun och ur
odjurets mun och ur den falske profetens mun
kom det tre orena andar som var lika paddor.
Den 62:a synen.
16:14 De är demonandar och kan göra tecken,
och de gick ut till kungarna i hela världen för
att samla dem till striden på Guds, allhärskarens, stora dag. Fortsättning av den 62:a synen.
16:15 Se, jag kommer som en tjuv. Den 34:e
rösten.
16:16 Och de samlade dem på den plats som på
hebreiska heter Harmagedon. Fortsättning av
den 62:a synen.
16:17 Den sjunde tömde sin skål över luften.
Och en stark röst kom från tronen i templet, och
den sade: ”Det har skett.” Den 63:e synen. Den
35:e rösten.
6:18 Och det kom blixtar och dån och åska, och
det blev en väldig jordbävning... Fortsättning
av den 63:e synen.
16:19 Och den stora staden slets i tre delar, och
folkens städer störtade samman. Fortsättning
av den 63:e synen.
16:21 Och väldiga hagel, tunga som talenter,
föll ner från himlen på människorna. Och människorna hädade Gud för hagelplågan... Och
väldiga hagel. Fortsättning av den 63:e delsynen. Den 36:e rösten.
17:1 Och en av de sju änglarna... sade: Jag skall
visa dig. Ängel (änglar) nr 43. Röst nr 37. Den
29:e rösten.
17:3 Och jag såg en kvinna. Den 64:e del synen.
17:6 Och jag såg att kvinnan var berusad av
blodet från de heliga och blodet från Jesu vittnen. Fortsättning av den 64:e synen.
17:7 Och ängeln sade... Den 44:e ängeln i ordningen. Den 38:e rösten.
17:8 Odjuret som du såg... Fortsättning av den
64:e synen och den 38:e rösten.
17:15 Och han sade till mig: Fortsättning av
den 64:e synen och den 38:e rösten.
17:16 Och de tio hornen som du såg... Fortsättning av den 64:e synen och den 38:e rösten.
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17:18 Och kvinnan som du såg är den stora staden... Fortsättning av den 64:e synen och den
38:e rösten.
DEN SJÄTTE VISIONEN – BABYLONS FALL
18:1 Sedan såg jag en annan ängel Den 65:e
synen. Detta är den 45:e ängeln.
18:2 Och han ropade med stark röst: Störtat,
Den 39:a rösten i U-boken.
18:4 Och jag hörde en annan röst...Röst nummer 40 i ordningen.
18:11 Och jordens köpmän gråter Den 66:e synen. Den 41:a rösten.
18:19 Och de strödde jord på huvudet och ropade, gråtande och klagande: ”Ve, ve, Fortsättning av den 41:a rösten och den 66:e synen.
18:21 Och en väldig ängel tog upp en sten, stor
som en kvarnsten, och kastade den i havet och
sade: Den 67:a synen, den 46:e ängeln. Den
42:a rösten.
Upp 19:1 Sedan hörde jag likasom den starka
rösten från en stor skara i himlen: Hörde (röst,
röster) nummer 43 i ordningen. Den 68:e synen.
19:3 Och de sade igen: ”Halleluja!” Den 44:e
rösten.
19:4 Och de tjugofyra äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen, och sade: ”Amen. Halleluja!” Fortsättning
på den 68:e synen. Den 45:e rösten.
19:5 Och det kom en röst från tronen som sade:
Röst nummer 46.
19:6 och jag hörde likasom rösten från en stor
skara. Röst (röster) – nummer 40. Den 69:e
synen. (Den stora skaran)
19:9 Och ängel sade till mig: ”Skriv: Synen av
ängeln, den 70:e synen. Ängel nr 47. Röst nr
47. Det 11:e ”skriv!”
19:10 Och jag föll ner för hans fötter för att
tillbe honom. Och han sade till mig: Den 48:e
rösten.
DEN SJUNDE VISIONEN – KRISTI ÅTERKOMST
– VISIONEN AV SLUTSEGERN OCH FULLÄNDNINGEN
19:11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit
häst... Den 71:a synen.
19:17 Och jag såg en ängel stå inne i solen, och
han ropade med hög röst... Den 72:a synen. Den
48:e ängeln (änglar) omnämnd i U-boken. Den
49:e rösten.

19:19 Och jag såg odjuret och jordens kungar
Den 73:e synen.
Upp 20:1 Och jag såg en ängel... Den 74:e synen och den 49:e ängeln.
20:4 Och jag såg troner... Den 75:e synen.
20:8 Och han skall gå och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem
till striden, och deras antal är som havets sand.
Den 76:e synen.
20:11 Och jag såg en stor vit tron... Den 77:e
synen.
20:12 Och jag såg de döda... Såg nummer 45.
Den 78:e synen.
20:13 Och havet gav tillbaka de döda... Fortsättning av den 78:e synen.
20:14 Och döden och dödsriket kastades i den
brinnande sjön. Fortsättning av den 78:e synen.
Upp 21:1 Och jag såg en ny himmel och en ny
jord. Såg nummer 46. Den 79:e synen.
21:2 Och jag såg den heliga staden... Såg nummer 47. Den 80:e synen.
21:3 Och från tronen hörde jag en stark röst
Den 50:e rösten.
21:5 Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag
gör allting nytt.” Fortsättning av den 50:e rösten från tronen. Och han sade: Skriv, ty dessa
ord är trovärdiga och sanna.” Skriv nr 12
21:6 Och han sade till mig: ” Det har skett. En
fortsättning av rösten från tronen.
21:9 Och en av de sju änglarna... sade: Den
81:a synen. Ängel (änglar) nr 50. Den 51:a
rösten.
21:10 Och han förde mig i anden upp på ett
stort och högt berg och visade mig den heliga
staden Jerusalem... Den 82:a synen.
21:15 Och han som talade till mig... Fortsättning av den 51:a rösten.
Upp 22:1 Och han visade mig en flod med livets vatten... Den 83:e synen.
22:2 ...stod livets träd... Fortsättning av synen
av det nya Jerusalem.
22:6 Och han sade till mig; ”Dessa ord är trovärdiga och sanna.... har sänt sin ängel... Den
52:a rösten i Uppenbarelseboken. Ängel (änglar) nummer 51 i "änglarnas bok".
22:7 ”Se, jag kommer snart. Den 53:e rösten.
22:8 ...för att tillbe ängeln... Ängel nummer
52.
22:9 Men han sade till mig: ”Nej, inte så. Den

54:e rösten.
2:10 Och han sade till mig: Den 55:e rösten.
22:12 Se, jag kommer snart... Den 56:e rösten.
22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel... Den 53:e Fs?
ängeln.
22:17 Och Anden och bruden säger: ”Kom!”
Fortsättning av Jesu avslutningstal, den 57:e
rösten.
22:20 Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag
kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus.
Fortsättning av Jesu avslutningstal i Uppenbarelseboken. Johannes gensvar blir den 58:e och
sista rösten.
22:21”Nåd från herren Jesus åt alla.” Fortsättning av Johannes avslutning.

Sammanfattning av antalet delvisioner,
röster och änglar:
Delsyner = 83 (eftersom vissa syner kan var en
fortsättning av samma syn kan antalet begränsas till 77 syner)
Änglar = 53
Röster = 58
Sammanfattning: Skriv!
12 uppmaningar att skriva:
1:11 sade:”Vad du ser, skriv det i en bok...
Första uppmaningen att skriva. Skriv 1
1:19 Skriv nu ner... Skriv 2
2:1 Skriv till ängeln... i Efesos. Skriv 3.
2:8 Skriv till ängeln... i Smyrna. Skriv 4
2:12 Och skriv till ängeln i Pergamon:Skriv 5
2:18 Och skriv till ängeln... i Thyatira: Skriv 6
3:1 Och skriv till ängeln... i Sardes: Skriv 7
3:7 Och skriv till ängeln... i Filadelfia: Skriv 8
3:14 Skriv... Laodikeia. Skriv 9
14:13 Och jag hörde en röst från himlen som
sade: ”Skriv: saliga de döda... Skriv 10
19:9 Och ängel sade till mig: ”Skriv: Skriv 11
21:5 Och han sade: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” Sista uppmaningen att skriva:
Skriv 12.
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Aposteln Johannes 77 syner på Patmos
Aposteln Johannes såg sju stora visioner om
ändens tid, vilka innehåller många delsyner.
DEN FÖRSTA VISIONEN – Kristusvisionen
Delsyn nr:
01. Upp 1:12 Lampställen
02. 1:13 Människosonen
DEN ANDRA VISIONEN
– Tronhimlen och de sju sigillen
03. 4:1 En dörr till himlen
04. 4:2 Guds tron
05. 4:4 De 24 äldste och de 4 varelserna
06. 5:1 En bokrulle
07. 5:6 Lammet och den nya sången
08. 5:11 Lovsången av många änglar
09. 6:1 Lammet bryter sigillen
10. 6:2 Det 1:a sigillet - en vit häst
11. 6:3 Det 2:a sigillet - en röd häst
12. 6:4 Det 3:e sigillet - en svart häst
13. 6:7-8 Det 4:e sigillet - en blekgul häst
14. 6:9 Det 5:e sigillet - själarna under altaret
15. 6:12 Det 6:e sigillet - en väldig jordbävning
16. 7:1 Fyra änglar vid jordens 4 hörn
17. 7:2 Ängeln med Guds sigill och de 144000
18. 7:9 Den stora vita skaran
DEN TREDJE VISIONEN – De sju basunerna
19. 8:2 De sju änglarna med 7 basuner
20. 8:3 Ängeln vid rökelsealtaret
21. 8:7 Den första basuen - hagel och eld
22. 8:8 Den andra basuen - ett brinnande berg
23. 8:10 Den tredje basuen - en stor stjärna
24. 8:12 Den fjärde basunen - 1 /3-del
25. 8:13 En stor örn - ve, ve, ve
26. 9:1 Den 5:e basunen - gräshoppor
27. 9:14 De 6:e basunen - demonryttare
28. 10:1 Ängeln klädd i ett moln
29. 11:1 Mätningen av Guds tempel
30. 11:3 Guds två vittnen
31. 11:7 Odjuret från avgrunden
32. 11:13 Kom hit upp. En stor jordbävning
33. 11:15 Den 7:e basunen - starka röster
34. 11:16 Förbundsarken blev synlig

DEN FJÄRDE VISIONEN
– Striden mellan solkvinnan och draken
35. 12:1Den solklädda kvinnan
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36. 12:3 En stor eldröd drake
37. 12:7 En strid i himlen
38. 12:13 Draken förföljer kvinnan
39. 13:1 Ett odjur från havet
40. 13:11 Ett odjur från jorden
41. 14:1 Lammet på berget Sion
42. 14:6 Den 1:a ängeln - ett evigt evangelium
43. 14:8 Den 2:a ängeln förutsäger Baylons fall
44. 14:9 Den 3:e ängel - ett evigt straff
45. 14:14 Ängeln med skäran på de vita molnet
46. 14:15 Ängel från templet - ”Ta din skära”
47. 14:17 Den 2:a ängel med en vass skära
48. 4:18 Ängeln - från altaret sänkte sin skära
DEN FEMTE VISIONEN – De sju vredesskålarna
49. 15:1 Tecknet med 7 änglar och 7 plågor
50. 15:2 Glashavet
51. 15:5 Templet i himlen öppnades
52. 15:6 7 änglar med sju guldskålar
53. 16:2 Den 1:a skålen över jorden - bölder
54. 16:3 Den 2:a skålen över havet - blod
55. 16:4 Den 3:e skålen över floderna - blod
56. 16:8 Den 4:e skålen över solen - hetta
57. 16:10 Den 5e skålen över odjurets tron
58. 16:12 Den 6:e skålen över Eufrat - torka
59. 16:13 Tre orena andar lika paddor
60. 16:17 Den 7:e skålen över luften - åska, hagel, en väldig jordbävning
61. 17:3 En kvinna - skökan - den stora staden
DEN SJÄTTE VISIONEN – Babylons fall
62. 18:1 En ängel med stor makt
63. 18:11 Jordens köpmän
64. 18:21 Ängeln med kvarnstenen
65. 19:1 En stor skara i himlen
66. 19:4 De 24 äldste sade: ”Amen. Halleluja!”
67. 19:9 Ängel som sade: ”Skriv!”
DEN SJUNDE VISIONEN – Kristi återkomst
– Visionen av slutsegern och fulländningen
68. 19:11 Jag såg himlen öppen... en vit häst
69. 19:17 En ängel i solen
70. 19:19 Odjuret och jordens kungar
71. 20:1 Ängeln med avgrundsnyckeln
72. 20:4 Och jag såg troner - domstolar
73. 20:8 Gog och Magog striden
74. 20:11, 12 Den stora vita tronen
75. 21:1 En ny himmel och en ny jord
76. 21:2, 10 Den heliga staden Jerusalem
77. 22:1 Floden med livets vatten

