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DEL 6C: DE SJU PLÅGORNA
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
 Vad kommer Gud att göra? – Upp. 1:9-18

GUDS DOMAR I DETALJ
Jorden kommer att uppleva en mängd miljökatastrofer som vi aldrig sett förut.
 Hagel och eld blandat med blod sänds till jorden vilket får till följd att 33%
av alla träd och allt gräs förstörs. Upp. 8:7
 33% av oceanernas vatten förvandlas till blod vilket dödar allt liv i haven
och 33% av alla skepp blir förstörda. vers 8-9
 33% av allt färskvatten förgiftas och blir otjänligt för djur och människor att
dricka. vers 10-11
 Förstörelsen vänds sedan mot solen, månen och stjärnorna, så dagsljuset
på jorden på jorden reduceras med 33%. vers 12
 Demoner kommer att plåga alla ofrälsta människor. Upp. 9:1-6
 Ett väldigt krig kommer att utbryta med en armé på 200 miljoner män som
kommer ifrån östern. vers 14-19
 De som överlever detta krig kommer vägra att omvända sig och söka Gud.
vers 20-21
 Gud kommer att ha två vittnen i Jerusalem.som predikar helvete, eld och
dom därifrån. Upp. 11:1-12
 En jordbävning uppstår i Jerusalem. 10% av denna stad kommer att bli
förstörd och 7000 människor kommer att bli dödade. vers 13

DE SJU PLÅGORNA
I Uppenbarelsebokens kapitel 15 kan vi läsa om de sju plågorna. Upp. 15:1
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Vi får en beskrivning av vad som sker i Himlen. Ingen våndas över de domar som
skall hällas ut över de ogudaktiga människor som fortfarande är i livet på jorden.
Paulus säger klart och tydligt att de troende inte kommer att drabbas av Guds
vrede. 1 Tess. 5:1-11
Vi hittar också en indikation på hur Gud känner i denna fråga, han har ju i mer än
7000 år varit nådig och kärleksfull mot folken, men nu är det slut på detta. Nu
kommer han att utmäta ett straff som är passande för dessa människor och då
kommer de heliga som bor i Himlen att fröjda sig och sjunga hans lov och pris för
hans rättfärdiga dom över ondskan. vers 2-8
Denna kunskap borde få folk som inte är frälsta att frukta och undersöka om de
inte borde vända sig till Kristus. Dagen kommer när Guds nådatid är slut och det
är för sent för människan att ångra sig. Hebr. 12:14-29
1. Under den första plågan får människorna sår på huden som inte läker. Det
händer emellertid bara dem som har Vilddjurets märke. Upp. 16:1-2
2. Den andra plågan förstör oceanerna, och allt levande som finns i dem dör.
vers 3
3. Den tredje plågan innebär att allt dricksvatten förstörs. vers 4
Notera att änglarna uttrycker sin glädje över att få utdela dessa straff till
folken på jorden. vers 5-7
4. Den fjärde plågan är brännande hetta. Detta blir den verkliga ”globala
uppvärmningen.” vers 8-9
5. Den femte plågan är mörker och pina som de inte kan undfly. Det är viktigt
att lägga märke till, att trots alla katastrofer och obeskrivliga smärtor
kommer inte människor att vända sig till Gud i ånger, ty den Helige Ande
verkar inte längre ibland dem. De har alla tagit Vilddjurets märke och det
finns ingen frälsning för dem, bara straff och pina. vers 10-11
6. Den sjätte plågan är förberedelsen för det stora slaget vid Harmageddon.
vers 12-16
7. Den sjunde plågan består av en stor jordbävning och hagel. vers 17-21

LAMMETS BRÖLLOPSFEST
Det finns inte någonstans i Uppenbarelseboken där det står att uppryckandet av
de kristna sker. Men när vi kommer till kapitel 19 blir det tydligt att detta måsta ha
skett under tiden för där står det om Lammets Stora Bröllopsfest vilken får alla
människors tidigare festligheter på jorden att förblekna. Upp. 19:1-10

JESU KRISTI ANDRA TILLKOMMELSE
Jesu återkomst kommer att bli en stor tilldragelse i våra liv, när vi deltar med
Jesus tillsammans med de härskaror som besegrade Satan. Det blir det stort
tillfälle av Guds makt.
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Men detta blir en förskräcklig dag för de människor som finns kvar på jorden.
Varje människa som bär Vilddjurets märke kommer att avrättas och bli tagen till
helvetet. Antikrist och den Falske profeten kommer att arresteras och hamnar
direkt i den Brinnande sjön utan att komma till helvetet först. vers 11-21

TUSENÅRSRIKET
Efter dessa händelser blir det bara glädje, mera glädje och bara mera glädje för
de som tror på Kristus. Djävulen kommer att sättas i fängelse och alla avfallna
änglar och demoniska krafter kan inte verka på jorden längre. Jordens förstörda
yta kommer att förnyas till det skick den hade i Paradiset, och i tusen år kommer
Jesus att regera från Jerusalem. Upp. 20:1-6

DET SISTA KRIGET PÅ JORDEN
Under tusenårsriket kommer de män och kvinnor som blivit födda på nytt efter
efter upptagandet av kristna från jorden att återbefolka den. Deras barn kommer
inte att kunna välja Jesus på samma sätt som vi eftersom det då inte finns några
frestelser. Varje människa måste själva bemöta både Djävulen och Jesus för att
kunna välja av fri vilja.
Tragedin blir att att de människor som föds under denna underbara period,
smakade på Jesu godhet och fick del av hans stora kärlek kommer att bli
frestade av Satan och välja honom före Jesus. vers 7-9

DOMEN VID DEN STORA VITA TRONEN
När vi ser det stora antal människor som trodde på lögnen och valde Djävulens
sida, borde de som tror på Jesus tacka Gud för nåden, och att han gjorde det
möjligt för oss att förkasta Djävulen och välja livet.
Detta blir den yttersta domen för hela mänskligheten. Var och en som någonsin
har levt på denna jord kommer att uppstå igen. Icketroende får en skammens
kropp som inte kan förstöras men är väldigt känslig för smärta. I denna kropp
måste de leva i den Brinnande Sjön och möta en plåga utan slut.
De som tror på Kristus och tagits med till Himlen och tagit del i Lammets
bröllopsfest har redan blivit dömda vid Kristi domarsäte. 2 Kor. 5:10-11
Den första domen kommer att vara att skicka Djävulen, hans fallna änglar och
demoniska krafter till den Brinnande Sjön.
Alla icketroende och alla som föddes på nytt efter upptagandet kommer till
Domen vid den Vita Tronen. Alla som inte finns med i Livets Bok kommer att
kastas i den Brinnande Sjön. Det kommer att vara olika grader av straff i den
Brinnande Sjön efter hur personen handlade på jorden. vers 10-15
Kom ihåg att den Brinnande Sjön kommer att vara ett evigt förhållande
upprätthållet av Gud. Den kommer att flyta omkring någonstans i den nya
skapelsen men kommer inte att vara en del av denna. Ingen kommer in dit eller
lämnar platsen.
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Om människor kunde fatta vad som väntar i den eviga världen och att Gud
inte kommer att ändra sig inom miljardtals år i framtiden, så borde de darra
av skräck över möjligheten att möta ett sådant öde.

SLUTET PÅ SKAPELSEN
Hela skapelsen är märkt och kan inte återlösas på grund av synden. Enligt Bibeln
kommer atomerna att sluta existera och förvandlas till samma energi som Gud
ursprungligen använde för att skapa universum. 2 Petr. 3:7-11

EN NY HIMMEL OCH EN NY JORD
Vi har bara fått några glimtar av vad som skall komma, men vi vet säkert att det
inte skall finnas någon ondska i den nya skapelsen. Alla de som tror på Kristus
kommer att vara syndfria och vi kommer inte att ha en fri vilja att välja mellan gott
och ont; vi kommer att bli som änglarna som är fulla av helighet. Detta kommer
att bli en stor lättnad för oss. Ingen synd mer. Ingen smärta. Ingen sorg. Vi skall
få leva och glädjas, förevigt lyckliga, utan slut. Kommer du att vara med då?
Upp. 21:1-8
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu
viktigare att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

Om du skulle vilja ha mer undervisning om Uppenbarelseboken beställ då från
oss bandet “The Revelation of Jesus Christ Series,” i vilka jag metodiskt förklarar
det budskap Jesus ville att hans kyrka skulle höra, vers efter vers. Som tillägg
finns även ingående predikoutkast att tillgå online.
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