1. Uppenbarelseboken 1:1-8:5
Kyrkan och Bokrullen

2.

Uppenbarelseboken

Uppenbarelseboken skrevs för att uppmuntra kristna i en tid av
förföljelse. Romarrikets ledare tvingade folket att tillbe kejsaren.
Johannes blev skickad till ett romerskt fängelse på ön Patmos.
Där fick han en vision och profetia från Gud

Johannes varnade de kristna som ville kompromissa med de romerska
reglerna. Om de inte omvänder sig går kyrkan under och svår
förföljelse kommer.
Johannes uppmuntrar alla kristna att komma ihåg Jesus makt över hela
jorden och att hålla ut under alla svårigheter som är innan Jesus
kommer tillbaka och besegrar satan för alltid
Johannes berättar om himlen och Guds rike

3. Hälsning till sju församlingar
Uppenbarelseboken 2-3



Jesus har gett Johannes profetian till sju församlingar
i Asien att förbereda sig för att Jesus kommer tillbaka
Uppenbarelseboken 1:1-8



Efesos – Återvänd till första kärleken till Jesus.
Då får ni äta frukten av livets träd



Smyrna – Några ska kastas i fängelse i tio dagar.
Var trogna till döden så får ni skall få livets segerkrans



Pergamon – tillåt inte Bileams falska lära om avgudadyrkan och tillåt
inte otrohet mellan människor.
Den som är trogen får äta av det dolda mannat och får en vit sten
med ett nytt namn.

4. Hälsning till sju församlingar
Uppenbarelseboken 2-3
Thyatira – Låt inte den falska profeten Isebel hållas
som lär kristna att hålla på med avgudadyrkan
och otrohet. Isebel kommer att straffas.
Den som håller ut skall få vara med och styra folken
och få morgonstjärnan.
Sardes – Vakna upp och stärk tron som håller på att dö
Den som behåller tron kläs vita kläder och har sitt namn skrivet i livets bok

Fildadelfia – Du har bevarat mitt ord, därför skall jag bevara dig från
prövningens stund som kommer över hela världen.
Den som segrar ska bli en pelare i mitt tempel och Gud ska skriva sitt namn
på dem
Laodikeia – varken kall eller varm. Vänd om! Den som öppnar dörren för
Jesus kommer han in och äter med och den som segrar får sitta hos Jesus på
hans tron.

5. Den himmelska gudstjänsten
Uppenbarelseboken 4:1-11



Jesus sitter på tronen



De 24 äldste – Israels tolv stammar



De tolv apostlarna och fyra varelser
faller ner och tillber Jesus

6. Lammet och boken med sju sigill
Uppenbarelseboken 5:1-8:5










Bara Lammet är värdigt att
öppna boken med sju sigill
Första sigillet
En vit häst kommer med en ryttare
med pilbåge som segrar
Andra sigillet
En röd häst kommer och ryttaren
tar freden från jorden och krig startar
Tredje sigillet
En svart häst kommer och ryttaren med
vågen sprider torka och svält
Fjärde sigillet
En gulblek häst kommer ryttaren
sprider död genom svärd, svält,
pest och vilda djur

7. Lammet och boken med sju sigill
Uppenbarelseboken 5:1-8:5
Femte sigillet
De som dödats för sitt vittnesbörd om Guds ord
väntar under altaret på att Gud skall hämnas deras död.
De kläs i vita kläder och behöver vänta tills
alla som kommer att dö för vittnesbördets skull har samlats.
Sjätte sigillet
En stor jordbävning kommer, månen blir röd som blod,
stjärnor faller, och det blir mörkt
144 000 från Israels tolv stammar märks med Guds sigill för att skyddas
En stor skara av alla folk tillber inför Guds tron tillsammans med änglarna
Sjunde sigillet
Det blir tyst i himlen en halvtimme. En ängel lägger rökelse till de heligas böner
på det gyllene altaret och kastar rökelsekaret över jorden.
Det blir åska och jordbävning

8.

Kyrkan och bokrullen visar
vem Jesus är och vad han gör
Bokrullen är Guds ord

Kyrkan

Lammet är bilden av Jesus offer på
korset för våra synder
Jesaja 53

Sigill är ett tecken som visar vem som
äger något eller visa vem som ger en
gåva
Fadern har satt sitt sigill på
Människosonen (Jesus)
Johannes 6:27-29
Jesus har satt sitt sigill på oss genom
Den Helige Ande
2 Korinthierbrevet 1:19-22
Efesierbrevet 1:9-14

Att lammet hade sju horn och sju
ögon som är Guds sju andar som
sänts ut över världen betyder att
Jesus har all makt, vet allt och ser allt
som händer på jorden Sakarja 4:1-10

Lejonet av Juda stam är en messiansk
titel för Jesus
1 Mosebok 49:8-10
Skottet från Davids rot betyder att
Jesus föddes som ättling till kung
David Matteus 1:1-17

När Kyrkan firar gudstjänst ärar vi Gud
och gör plats för hans härlighet på
jorden
Kyrkans uppgift är att sprida Guds ord till
alla människor på jorden

9. De sju basunerna

Uppenbarelseboken 8:6-11:19


Första ängeln blåser i basunen
En tredjedel av jorden bränns av hagel blandat med blod och eld



Andra ängeln blåser i basunen
En tredjedel av havet blir till blod när ett brinnande berg slår ner
Allt levande dör, en tredjedel av fartygen går under



Den tredje ängeln blåser i basunen
En stor stjärna som kallas Malört faller från himlen och förgiftar en
tredjedel av alla vattenkällor. Människor dör av att dricka vattnet



Den fjärde ängeln blåser i basunen
En tredjedel av ljuset från solen, månen och stjärnorna försvinner

Uppenbarelseboken del 2
De sju basunerna och naturkatastroferna

9. De sju basunerna
Uppenbarelseboken 8:6-11:19
Det första veropet
En örn flyger över himlens mitt och ropar med hög röst: Ve, ve, ve över
jordens invånare när de tre andra änglarna låter sina basuner ljuda
Den femte ängeln blåser i sin basun
En stjärna som fallit ner på jorden fick nyckeln till avgrundens brunn
Gräshoppor med makt som skorpioner plågar de människor som inte
har Guds sigill på sin panna under fem månader
Avgrundens ängel Abaddon / Apollyon styr dem
Den sjätte ängeln blåser i sin basun
Fyra änglar vid floden Eufrat släpps lös
Hästar med huvuden som lejon och svansar som ormar dödar en
tredjedel av människorna med eld, rök och svavel
Människorna som var kvar omvände sig ändå inte

10. Ängeln med bokrullen
Det andra veropet



En ängel kommer ner från himlen med en liten bokrulle i handen
och ropar med hög röst som när ett lejon ryter



Efter ängeln talade de sju åskorna
Johannes tänkte skriva ner vad de sa, men en röst från himlen sa
”Försegla vad de sju åskorna har talat och skriv inte upp det”



Ängeln lyfte sin högra hand och sade: ”Tiden är ute. I de dagar då
den sjunde ängeln låter sin basun ljuda har Guds hemlighet
fullbordats enligt det goda budskap han gav sina tjänare
profeterna”



Ängeln sa till Johannes att äta upp bokrullen och profetera på nytt
till många länder, folk, språk och kungar

11. De två vittnena


Johannes skall ta en måttstock och mäta Guds tempel och Guds
altare och räkna dem som tillber där



Den heliga staden Jerusalem skall trampas av hedningarna 42
månader



Två vittnen, de två olivträden och lampställen
skall profetera 1260 dagar



Sedan stiger odjuret upp ur avgrunden och dödar vittnena. Liken
ligger på gatan i Jerusalem i tre och en halv dag, där deras Herre
blev korsfäst. Sedan väckte Gud upp dem och de steg upp till
himlen.



En stor jordbävning förstörde en tiondel av Jerusalem.
7000 människor dog.

12. Den sjunde basunen
Det tredje veropet
Den sjunde ängeln blåser i basunen
Starka röster i himlen ljuder: ”Herraväldet över världen tillhör nu Herren
och hans smorde, och han skall vara konung i evigheters evighet”
De 24 äldste faller ner och tillber

Guds tempel i himlen öppnas och arken blir synlig
Det blir åska och jordbävning
Uppenbarelseboken 11:15-19

13. Tecken på himlen –
kvinnan, barnen och draken


En kvinna klädd i solen, med månen under sina fötter och en krans
av tolv stjärnor på sitt huvud. Kvinnan är havande och skall föda



En drake med sju huvuden och tio horn vill sluka kvinnans barn



Kvinnan föder en son som rycks upp till Gud och hans tron



Kvinnan flyr till öknen 1260 dagar



Det blir strid i himlen mellan draken och Mikael och hans änglar
Draken, satan störtades ut ur himlen ner på jorden med sina änglar



Våra bröder har besegrat draken genom Lammets blod och sitt
vittnesbörd



Draken försöker döda kvinnan. Kvinnan räddas. Draken strider mot
kvinnans andra barn, de som håller Guds bud och har Jesu
vittnesbörd.

14. Förklaring av tecknen på himlen


Kvinnan är de troende som har Messias – jämför Maria
Solen – det nya förbundet



Månen – det gamla förbundet



Barnet – Jesus Kristus



Andra barn – de troende kristna

