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DEL 6B: DE YTTERSTA TINGEN
De tidens tecken jag förut nämnt:
 Bedrägerier – Matt. 24:4-5
 Krig och rykten om krig – vers 6
 Hungersnöd, jordbävningar och farsoter – vers 7
 Många skall komma på fall – vers 11
 Laglöshet – vers 12
 Den Stora Vedermödan – vers 21

DJÄVULENS SPELPLAN
I min senaste predikan fastställde jag vad den Stora Vedermödan är och vad
Satan planerar göra under denna tidsperiod. Det är viktigt att notera att det vi vet
om hans planer inte kommer från Djävulen, utan från Jesus. Gudomen (Fadern,
Sonen och den Helige Ande) planerade varje händelse i universum redan före
dess tillkomst.
Djävulen är avslöjad och hans planer för människorna finns nedskriven i Bibeln
för den som vill veta, men Satan och hans fallna änglar för inte bara ett andligt
krig, de är också engagerade i den största propagandakampanj som någonsin
företagits på jorden. Kampanjens namn heter ”Misstänkliggör Bibeln,” och se till
att folk slutar tro att Bibeln är Guds eget, nedskrivna Ord. 2 Petr. 3:1-4
För de ”idioter“ som fortfarande tror och läser Bibeln – det är Djävulen och hans
demoners åsikt om kristna – lät Satan tillverka ”nya” översättningar som
förvrängde kraftfulla versar som handlar om Jesu blod, frälsningen och profetiska
Ord. Han tog också bort mycket av texten, så att ”idioterna” inte ens vet att
sådana versar existerar. Gal. 1:6-9
Avfallna kyrkor och deras pastorer använder de av Satan godkända och avfallna
versionerna som Bibel 2000 i Sverige, NIV och Message Bible i USA. Scofields
referensbibel är särskilt falsk, eftersom den lurar kristna som vill försvara Bibelns
urkund och beskrivningen av vår tro. 1 Tim. 4:1; 2 Petr. 2:1-3

VAD GUD KOMMER ATT GÖRA
Uppenbarelseboken är från åren 90-95 e.Kr. och är den nedskrivna berättelsen
om en personlig uppenbarelse från Jesus till aposteln Johannes medan denne
befann sig på den dåtida fängelseön Patmos. Jesus börjar med att visa sig själv i
sin fulla härlighet för Johannes i denna magnifika uppenbarelse. Men Johannes
känner inte igen honom fast han tillbringat 3.5 år med Jesus. Jesus var inte
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längre den Människa/Gud som Johannes vandrade med utan helt och hållet
Gud; han hade nu uppnått sin härlighets fulla makt och kunde göra ting på jorden
som varken Djävulen eller någon annan kunde påverka. Detta var en global dom
över de människor som förkastar Guds kärlek och vägrar ta emot Jesus Kristus
som sin Herre och Frälsare. Upp. 1:9-18

BARA JESUS KAN ÖPPNA DOMENS BOK
I Uppenbarelsebokens kapitel fem sägs det att domarna över mänskligheten inte
är av slumpen utan har föreskrivits av Gud och kommer att utföras av heliga
änglar. Bara Jesus har laga kraft att öppna dessa insegel (sigill). Upp. 5:1-7
Gudsdyrkan börjar så fort denna händelse äger rum i den tredje himlen, därför att
när inseglen är brutna och boken öppnad, markerar detta början till slutet för
Satans rike på jorden. vers 8-14

DE FYRA RYTTARNA
Kapiten sex i Uppenbarelseboken är en panorering av Den Stora Vedermödan.
1. Ryttaren på den första hästen är inte Jesus utan Antikrist som rider ut för
att stadfästa sitt rike. Upp. 6:1-2
2. Den andre ryttaren tar bort friden från jorden. Guds heliga änglar har hållit
tillbaka Satan och hans demoner från att starta krig under 7000 år. Nu
löses de och helvetets portar öppnas på jorden. vers 3-4
3. Den tredje ryttaren har med sig en global hungersnöd. vers 5-6
4. Den fjärde ryttaren är döden och 25% av världens befolkning kommer att
dö en våldsam död. vers 7-8

DÖDANDET AV KRISTNA
Det kommer att bli en rad troende som dödas av soldater och fångvaktare under
Den Stora Vedermödan. Dessa mord kommer inte från Gud utan från Djävulen.
vers 9-11
Vid en viss tidpunkt kommer Gud att säga att det får vara nog, rättvisa skipas och
de ofrälsta människorna ropar av skräck. vers 12-17

GUDS FOLK ÄR UNDANTAGNA GUDS VREDE
Gud har aldrig haft för avsikt att hälla sin vrede över de kristna, utan kommer att
sätta sitt märke på oss så vi undslipper, precis som Israels barn kom undan när
Gud kom med plåga efter plåga till egyptierna. Upp. 7:1-3, 9-17; 9:4
Gud älskar sina barn och vet hur han skall beskydda dem. 2 Mos. 9:20-24; 9:37; 23-26; 10:21-23; 11:4-7
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu
viktigare att du avslutar den rätt!
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HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

For a teaching on the Book of Revelation, please see “The Revelation of Jesus
Christ Series,” where I methodically explain the message Jesus wanted His
Church to hear verse by verse. In addition to the audio, the extensive sermon
outlines are also available online.

3

