1. Uppenbarelseboken 8:6-14:5
Basunerna och hedningarnas tid

2. 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

3. Örnen flyger över himlen
Det första veropet
En örn flyger över himlen och ropar till människorna på jorden
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 månaderAvgrundens 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 omvänder sig ändå inte till Gud

4. Ängeln med bokrullen
Det andra veropet



En ängel kommer ner från himlen med
en liten bokrulle i handen och ropar med hög röst



De sju åskorna talar. En röst från himlen säger till Johannes att inte
skriva upp vad de säger



Ängeln säger: ”Tiden är ute. I de dagar då den sjunde ängeln låter
sin basun ljuda har Guds hemlighet fullbordats.”



Ängeln sa till Johannes att äta upp bokrullen och profetera på nytt
till många länder, folk, språk och kungar
Uppenbarelseboken 10:1-11

5. Den sjunde basunen Guds tempel i himlen syns
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
Trumpeter användes när Israels folk skulle samlas i öknen, för gudstjänst, för
krig eller för att flytta vidare.
4 Mosebok 10:1-10

6. De två vittnena

Ordet och Anden

Johannes skall mäta Guds tempel och Guds altare
och räkna dem som tillber där
Den heliga staden Jerusalem
skall trampas av hedningarna
i 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.

7. Förklaring av de två vittnena
Jesus Kristus är verksam på jorden 3 ½ år från han börjar predika tills
han dör på korset och uppstår igen och sänder Den Helige Ande på
Pingstdagen

När Jesus visade sig på härlighetens berg var de två vittnena Mose
och Elia, som visar Ordets och Andens vittnesbörd
Olivträden symboliserar smörjelsen från Den Helige Ande för kungar
och präster.
Lampställen symboliserar kyrkan
De som troende vittnar genom Ordet om Jesus och Andens kraft
De som tror på Jesus uppstår från döden och räddas till evigt liv

8. De två tecknen på himlen – kvinnan och draken
Uppenbarelseboken 12:1-18
En kvinna klädd i solen, med månen
under sina fötter och med en krans av tolv stjärnor
på sitt huvud är havande och skall föda barn
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 och skyddas av Gud 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.

9. Förklaring av tecknen på himlen
Kvinnan är en symbol för Guds förbund med människorna
Genom Sara föddes löftessonen Isak och genom Maria föddes löftessonen
Jesus
Galaterbrevet 4:24-28
Solen – det nya förbundet
Månen – det gamla förbundet
De tolv stjärnorna i kronan – Israels tolv stammar och de tolv apostlarna
Barnet – Jesus Kristus
Andra barn – de troende kristna

Draken och ormen är symboler för satan
Satan har störtats ner från himlen och besegrats genom Jesus offer på
korset och de troende vittnesbörd om Jesus

10. De två odjuren
Uppenbarelseboken 13
Ett odjur med sju huvuden och tio horn
som ser ut som en leopard stiger upp ur havet
Draken gav odjuret stor makt
Människorna tillbad draken och odjuret
Odjuret fick makt i 42 månader
Odjuret hädar Gud och förföljer alla kristna
Ett annat odjur med två horn som ser ut
som ett lamm, men talar som en drake
stiger upp ur jorden.
Detta odjur får människorna att tillbe
det första odjuret och göra en staty av det
Statyn får liv och dödar alla som inte tillber den
Lammet ser också till att alla måste ha odjurets märke
i pannan eller på höger hand för att kunna köpa och sälja saker

11. Hedningarnas tid
En tid, två tider och en halvtid (3 ½ år)
42 månader, 1260 dagar är samma sak
Daniel 12:4-13
Uppenbarelseboken 11:2-14
Israel förföljs
Det dagliga offret i templet avskaffades
och templet vanhelgades av Antiochos
Epifanes
Jesus föds, dör på korset och återuppstår
efter tre dagar
År 70 bränns templet ner av romarna

Sista tiden innan Jesus kommer tillbaka
Satan, den fallna ängeln släpps lös
De två vittnena profeterar under de 1260
dagar som hedningarna trampar på
templets förgård
Vittnena dödas och uppstår efter 3 ½ dag
och återvänder till himlen
Tecknet på himlen med kvinnan och
draken visar att kvinnans barn rycktes upp
till himlen och kvinnan skyddades i öknen
1260 dagar
De två odjuren från havet och jorden
bedrar människor att tillbe odjuret och dess
bild och att ha ett märke på handen eller
pannan. Utan det kan de inte köpa och
sälja

12. Den nya Sången på berget Sion
Uppenbarelseboken 14


Lammet och de 144 000 från
Israels tolv stammar
står på berget i Jerusalem och
sjunger en ny sång



De följer Lammet vart han än går
och är
en första skörd av de friköpta från
jorden
Uppenbarelseboken 14:1-5

