1. Uppenbarelseboken
Domen och befrielsen

2.

Tre änglar varnar före domen kommer
Uppenbarelseboken 14:6-15:8



Första ängeln flyger över himlen och berättar
ett evigt evangelium :
”Frukta Gud och ge honom er hyllning för tiden
för domen är inne”



Andra ängeln berättar att Babylon har störtat
på grund av sin otukt och avgudadyrkan



Tredje ängeln berättar att alla som har odjurets märke
och tillber odjuret kommer att dömas och straffas av Gud



Människosonen, Jesus kommer för att skörda människorna på jorden



Det som kämpat sig fria från odjuret och dess bild är fria och
sjunger Guds, Moses och Lammets sång i himlen



Templet i himlen öppnas och de sju änglarna kommer ut
med de sju plågorna.

3. Domen över avgudarna före befrielsen
Gamla Testamentet
10 plågor
Vattnet blir blod

Nya Testamentet 7 plågor
Uppenbarelseboken 16


Bölder på människor som tillber
odjurets bild

Mygg



Vattnet i havet blir till blod

Flugor



Vattenkällor och floder blir till blod
straff för profeternas blod



Solen bränner med hetta och eld
över dem som vägrar tillbe Gud

Gräshoppor



Mörker – odjurets rike läggs i mörker

Hagel



Paddor - Eufrat torkar ut – kungarna
kommer från Östern. Paddor
kommer ur drakens, odjurets och
den falske profetens mun



Hagel och jordbävning över Babylon

Grodor

Boskapspest
Bölder

Mörker
De förstfödda sönerna dör

4. Tecken på himlen 7 änglar med 7 plågor
Uppenbarelseboken 16



Den första ängeln tömmer sin skål över jorden
Bölder kommer på de människor som tillber
odjuret och dess bild



Den andra ängeln tömmer sin skål över havet
Havet blir till blod och allt levande dör



Den tredje ängeln tömmer sin skål över floderna
Floderna och vattenkällorna blir till blod
Dom över dem som dödat alla profeter



Den fjärde ängeln tömmer sin skål över solen
Solen bränner människorna med stark hetta
De som brändes hädade Gud och ville inte omvända sig

5. Tecken på himlen Sju änglar med sju plågor
Uppenbarelseboken 16



Den femte ängeln tömmer sin skål över odjurets tron
Satans rike läggs i mörker. Människorna drabbas av
stark smärta och bölder men vill inte omvända sig



Den sjätte ängeln tömmer sin skål över floden Eufrat
Vattnet torkar. Kungar från Östern kommer
Paddor kommer från drakens, odjurets och den falska profetens
mun. De samlar alla kungar för den stora striden mot Jesus och de
som följer honom i Harmageddon
Uppenbarelseboken 16:12-16, 19:11-21



Den sjunde ängeln tömmer sin skål över luften
En stark röst från tronen säger: ”Det har skett”
Det blir en stor jordbävning och hagel. Babylon delas i tre delar.

6. Domen över Babylon
Uppenbarelseboken 17-18


Tecknet med kvinnan och odjuret visar staden
Babylon och Satan



Odjurets 7 huvuden är 7 berg som kvinnan sitter på
är också 7 kungar
5 kungar har fallit Babylonien, Medien, Persien, Grekland och Rom



Den åttonde kungen är odjuret som regerar med de sju



De 10 hornen är kungar som ska regera med odjuret en kort tid innan
Jesus kommer tillbaka men ännu inte fått sina riken



Odjuret kommer att kämpa mot Lammet (Jesus) och de kristna
men Jesus segrar



Rom krigar mot Babylon och förstörs staden



Kungarna, köpmännen och sjömännens sörjer Babylons lyx och rikedom
som gått förlorat

7. Jesus tal om den sista tiden


Verop över skriftlärda och fariséer

Lagen ska användas för barmhärtighet och rättvisa
Vad människan har på insidan, i hjärtat är viktigare
än utsidan


Jesus klagar över Jerusalem.
Profeterna dödas och templet kommer att förstöras



Jesus varnar lärjungarna för falska Messiasfigurer,
falska profeter och falska läror



En svår tid kommer innan Jesus kommer tillbaka



Kristna behöver vara uthålliga, fortsätta predika evangeliet och hjälpa
människor. Bli inte lurad och ge inte upp. Vi behöver Ordet och Den
Helige Ande för att inte bli lurade och hålla ihop med andra kristna för
att vara uthålliga och inte ge upp
Matteus 23-24, Markus 13, Lukas 21

8. Segerjubel i himlen över Guds rättvisa dom
Uppenbarelseboken 19


Guds domar är rättvisa



Tiden har kommit för Lammets bröllop



Ängeln säger: Saliga de som är bjudna till
Lammets bröllopsmåltid



Jesus kommer på en vit häst med sina änglar
för att strida mot odjuret, jordens kungar och
den falska profeten med munnens svärd, sitt Ord



Odjuret och den falska profeten kastas i helvetet



Draken binds i tusen år och kastas i avgrunden



De som dödats för Jesus skull får sitta på troner och döma
tillsammans med honom

9.

Slutstriden
Uppenbarelseboken 20:1-10









En ängel kommer ner från himlen
med nyckeln till avgrunden.
Ängeln binder satan i tusen år.
Sedan släpps han lös en kort tid
De som dödats för sitt vittnesbörd om Jesus
får liv igen och rätt att sitta på troner och
döma tillsammans med Jesus i tusen år
Efter tusen år släpps satan lös och förför människorna
på jorden
Satan, Gog och Magog samlar folken till strid mot Gud.
De omringar Jerusalem. Eld från himlen förtär Satan och
dem som följer honom. De kastas i helvetet
Alla folk samlas i Jerusalem
Jesaja 66:18-22

10. Befrielsen för dem som tror på Jesus
Uppenbarelseboken 20:11-21:8


Livets bok öppnas



Alla döda uppstår och döms efter sina gärningar



Döden och dödsriket kastas i helvetet och
de som inte fanns med i livets bok



En ny himmel och en ny jord kommer



Det nya Jerusalem kommer ner från himlen,
smyckad som en brud



En av de sju änglarna visar Lammets brud – staden
Jerusalemmed en mur med tolv portar, Israels tolv stammar och
tolv grundstenar, de tolv apostlarna.
Alla kristna är levande stenar som bygger upp resten av det levande
templet

11. Evigt liv i Guds rike
Uppenbarelseboken 21:9-22:20


Det nya Jerusalem byggs av Israels folk och
kyrkan med folk från alla länder och språk



Jesus är ljuset. Ingen sol behövs



Jordens kungar kommer med sina rikedomar



Inget orent kommer in i staden



Det finns ingen död, inga sjukdomar och ingen sorg



Alla får fritt dricka av livets vatten och äta frukten från Livets träd



Gud är med sitt folk och alla får se honom ansikte mot ansikte



Alla som tror på Jesus blir räddade. Amen kom Herre Jesus!

