A Czas wylania ostatecznych plag. Objawienie 15
 Każda osoba na ziemi miała sposobność, by wybrać między uczczeniem Boga lub Bestii.
Jan widzi zwycięzców, którzy przyjęli Boga.
 Scena zamienia się na niebo (w. 5). Ze świątyni unosi się dym (2Mojż. 40:34-35; 1Kor.
8:10-11). Pośrednicza służba w niebiańskiej świątyni zostaje zakończona. Czas łaski
dobiegł do końca.
B Pierwsze plagi. Objawienie 16:1-11
 Te plagi są podobne do tych, które miały miejsce w Egipcie. Objawiają zatwardziałe serca
tych, którzy zdecydowali się wielbić Bestię (w. 2 i 9) i niemoc diabła, który nie może
ochronić swoich czcicieli (w. 10-11).
 Po niszczycielskich następstwach pierwszych czterech plag, świat zwraca się do Bestii i
prosi ją o pomoc. Ale Bestia nie może im pomóc (jej tron, w symboliczny sposób,
napełniła ciemność).
C Szósta plaga.
 Wyschnięcie rzeki Eufrat. Objawienie 16:12
— Rzeka Eufrat wyschła dosłownie, gdy stary Babilon dostał się w ręce Cyrusa.
— Papiestwo nie może pomóc ludziom, więc zwraca się ku odstępczemu
protestantyzmowi. Wreszcie, oboje tracą wszelkie wsparcie ludzi i nadszedł czas, aby
Jezus wrócił, aby wziąć to, co jest Jego (w. 15).
 Potrójne poselstwo szatańskie. Objawienie 16:13-14
— Szatan wysyła potrójne poselstwo jako fałszerstwo potrójnego anielskiego poselstwa
w Apokalipsie 14. W tym celu wykorzystuje spirytyzm (smok), papiestwo (bestia) i
odstępczy protestantyzm (fałszywy prorok).
— W tym momencie Bóg odebrał już swojego Ducha Świętego tym, którzy Go nie
przyjęli. Będą łatwo oszukani przez diabelskie znaki i cuda, i zwrócą się do niego
ponownie (zob. 1 List do Tesaloniczan 2:11-12).
— Koniec jest nieuchronny: „Oto ja przychodzę jak złodziej” (w. 15). Szatan atakuje po
raz ostatni.
 Bitwa Armagedon. Objawienie 16:15-16
— Armageddon oznacza w języku hebrajskim „górę Megiddo”. Nie ma miejsca o tej
nazwie, ale w Palestynie jest obszar zwany „Megiddo.”
— Tym ostatnim atakiem szatan próbuje zniszczyć ludzi, którzy nadal pozostają wierni
Bogu. Przygotowujemy się do pozostania wiernymi w tej ostatniej bitwie, gdy
decydujemy się pozostać wiernymi w naszych pokusach dzisiaj.
— Atak ten zostanie przerwany siódmą plagą (17-21 w. 17-21). Stanie się to tuż przed
„błogosławioną nadzieją i chwalebnym pojawieniem się naszego wielkiego Boga i
Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (Tytus 2:13)

