
15. Det finns tre populära tolkningsteorier om profetiorna: preterism 

(allt har redan hänt när det skrevs), futurism (allt händer i yttersta 
tiden) och historicism (profetiorna beskriver successivt historien 
från profetens tid till ändens tid). När skulle uppfyllelserna av 

Uppenbarelseboken börja slå in? (Upp. 1:1, 3, 19; 22:6, 10) 
a. Strax efter Johannes tid 
b. Först vid jordens yttersta tid 

c. Allt hade redan inträffat på Johannes tid 
16. Hur ska vi kunna uttyda de profetiska symbolerna i 

Uppenbarelseboken? (Upp. 1:20, 1 Mos. 40:8; 41:15-16; Luk. 8:9; 
Sak. 4:4-5; Jes. 34:16; Luk. 24:27; Apg. 17:11;) 

a. Fråga lärda teologer och präster 

b. Söka på Google och Youtube 
c. Fråga Gud och studera andra delar av hans ord 

17. Av Uppenbarelsebokens 404 verser anspelar över 270 direkt på 

verser i Gamla testamentet. Genom att förstå symboliken i andra 
bibeltexter kan vi förstå vad de betyder i Uppenbarelseboken. 

Vad representerar följande symboler i Uppenbarelseboken? 
a. Lammet = _______________ (Jes. 53:5-7; Joh. 1:29) 
b. Draken = _______________ (Jes. 27:1; Upp. 12:9) 

c. Vilddjur = _______________ (Dan. 7:23; 8:20-21; Ords 
28:15; Hes. 29:3; Jer. 50:17) 

d. Kvinna = _ Kyrka/församling____ (Klag. 2:13; Jes. 62:4-5; Hos 

2:19-20; Ef. 5:31-32) 
e. Sköka = ___________________ (Hes. 16:32-35; Jes. 1:21) 

f. Horn = ______________ (Dan. 7:24; 8:21-22; Upp. 17:12) 
g. Vatten = __ Folk, människor, folkslag och språk_ (Jes. 17:12; Ps. 

144:7; Hes. 26:3; Upp. 17:15) 
h. Stjärnor = _________________ (Job 38:7; Upp. 1:20) 
i. Dag = ___________________ (Hes. 4:5-6; 4 Mos. 14:34) 

18. Önskar du att fortsätta studera Uppenbarelseboken? 
a. Ja 
b. Nej 

Du kan förstå Uppenbarelseboken 
 

Ringa in dina svar utifrån bibeltexterna inom parentes. 

1. Vem skrev Uppenbarelseboken? (Upp. 1:1-2, 4) 
a. Petrus 
b. Johannes 

c. Jesus 
2. Vems uppenbarelse är Uppenbarelseboken? (Upp. 1:1; 22:16) 

a. Petrus 
b. Johannes 
c. Jesus 

3. Vad händer med den som studerar Uppenbarelseboken? (Upp. 
1:3; 22:7) 

a. Blir andligt förvirrad 

b. Blir välsignad 
c. Blir förbannad 

4. Är Uppenbarelseboken en förseglad bok? (Upp. 22:10; 1:3) 
a. Ja 
b. Nej 

5. Vem var Uppenbarelseboken skriven till? (Upp. 1:4, 11) 
a. Hedningarna runt omkring Dekapolis 

b. Sju kristna församlingar i Mindre Asien 
c. Judarnas synagogor i Europa 

6. Från vilken himmelsk trio önskar Johannes nåd och frid? (Upp. 

1:4-5) 
a. De fyra väsendena, de 24 äldste och änglarna 
b. ”Han som är och som var och som kommer”, ”de sju 

andarna” och Jesus Kristus 
c. Petrus, Paulus och Jakob 

7. Vad betyder ”de sju andarna”? (Jes. 11:2; Ef. 1:17; 1 Kor. 12:4-11) 



a. Sju speciella änglar 

b. Den Helige Ande som verkar på många olika sätt 
c. Sju tidsåldrar av mänsklighetens historia 

8. Vad betyder det att Jesus var den ”förstfödde från de döda”? 

(Upp. 1:5, jfr 1 Kor. 15:20-23; Kol. 1:18) 
a. Att han var den första personen som uppstod 
b. Att han var den viktigaste personen som uppstod 

c. Att han är en skapad varelse 
9. Hur känner Jesus om oss? (Upp. 1:5-6; Rom. 8:35-39) 

a. Han älskar oss så mycket att han dog för oss 
b. Han älskar oss bara när vi gör gott 
c. Han längtar efter att få döma oss till undergång 

10. På vilket sätt kan vi bli lösta från våra synder? (Upp. 1:5; Jes. 53:5-
6; 1 Pet. 1:18-19; 2:24; Matt. 20:28; 2 Kor. 5:21, 1 Joh. 1:7) 

a. Genom att gottgöra för våra fel med goda gärningar 

b. Genom att be Gud ha överseende med våra synder 
c. Genom att Jesus blod (död) betalade priset för vår synd 

11. Hur kommer Jesus tillbaka? (Upp. 1:7; Matt. 24:27, 30) 
a. På ett andligt, osynligt sätt 
b. Hemlighetsfullt som en tjuv 

c. Med molnen fullt synligt för alla människor 
12. Varför var Johannes på Patmos? (Upp. 1:9) 

a. Han firade semester 
b. Han hade blivit fängslad där för att ha predikat om Jesus 
c. Han stannade där under en missionsresa till Rom 

13. Vilken dag fick Johannes se sin syn? (Upp. 1:10, jfr 2 Mos. 20:10; 
Jes. 58:13; Mark. 2:28) 

a. På söndagen 

b. På sabbaten 
c. På onsdagen 

14. Vem fick Johannes se stå bland ljusstakarna? (Upp. 1:12-13) 
a. Jesus 
b. Gabriel 

c. Moses och Elia 

15. Vad påminner hans kläder oss om? (Upp. 1:13, jfr 2 Mos. 28:6-8; 3 
Mos. 16:4; Heb. 4:14; 8:1-2) 

a. Prästernas klädnad i GT 

b. Guds vapenrustning 
c. Davids kungliga dräkt 

16. Jesus är Uppenbarelsebokens huvudperson. Om vi vill förstå 

Uppenbarelseboken rätt måste vi ha fokus på honom. Vilka är 
några av Jesus namn i boken? 

a. Upp. 1:5: _______________________________ 
b. Upp. 2:8: _______________________________ 
c. Upp. 2:18: __________ Guds Son______________ 

d. Upp. 3:7: _______________________________ 
e. Upp. 3:14: _______________________________ 

f. Upp. 5:5: ___ Lejonet av Juda stam, Davids rotskott________  

g. Upp. 5:12: _______________________________ 
h. Upp 14:14; 1:13: _______________________________ 

i. Upp. 17:14; 19:16: _______________________________ 
j. Upp. 19:11: _______Trofast och Sann________________ 

k. Upp. 19:12: _____ Ett namn som ingen känner utom han själv______ 

l. Upp. 19:13: _____ Guds Ord_____________________ 

m. Upp. 21:6; 22:13: _Begynnelsen och änden, den förste och den siste, A och O_ 

n. Upp. 22:16: ________Den klara morgonstjärnan____________ 

17. Hur känner sig Johannes när han får se Jesus? (Upp. 1:17, jfr Luk. 

5:8; Matt. 17:5-7) 
a. Han känner sig glad och lugn 

b. Han faller ned till marken som död pga sin ovärdighet 
c. Han känner sig arg och orolig 

18. Vem har nycklarna till döden och dödsriket? (Upp. 1:17-18) 

a. Påven 
b. Gud Fadern 
c. Jesus Kristus 


