
De tre änglarnas budskap



Uppenbarelseboken 14:1-5



Uppenbarelseboken 7:1-4



Uppenbarelseboken 7:9, 13-17



1 Kungaboken 8:5, 63



Sefanja 3:12-13
”Men jag skall lämna kvar i dig 
ett folk som är ödmjukt och 
svagt, och de skall förtrösta på 
HERRENS namn. Kvarlevan av 
Israel skall inte längre göra 
orätt, inte tala lögn, och i deras 
mun skall inte finnas en falsk 
tunga. De skall finna föda och 
lägga sig ner utan att någon 
förskräcker dem.” Svenska Folkbibeln



Filipperbrevet 2:12-16



Uppenbarelseboken 14:6-12
”Och jag såg en annan ängel 
flyga högst uppe på himlen. 
Han hade ett evigt 
evangelium att förkunna för 
dem som bor på jorden, för 
alla folk och stammar och 
språk och folkslag. … Ännu 
en annan ängel följde efter… 
En annan ängel, den tredje, 
följde dem…”

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 14:14-15
”Och jag såg, och se: ett vitt 
moln, och på molnet satt 
en som liknade 
Människosonen. På sitt 
huvud hade han en krona 
av guld och i sin hand en 
skarp skära. … Skördetiden 
har kommit…”

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 14:7
”Han sade med hög röst: 
"Frukta Gud och ge honom 
äran, ty stunden för hans 
dom har kommit. Tillbe 
honom som har skapat 
himlen och jorden, havet 
och vattenkällorna.””

Svenska Folkbibeln



Joseph Wolff (1795 – 1862) – Afrika, Mellanöstern, Indien
Manuel Lacunza (1731-1801) – Sydamerika, Mexico
Edward Irving (1792-1834) – England
Johann Bengel (1687-1752) – Tyskland
Louis Gaussen (1790-1863) – Schweiz

Budskapet om Jesus återkomst



“Jag förmanade dem att tro på 
att Herren Jesus Kristus är 
Guds Son, att han dött för 
våra synder på korset, att han 
uppstått igen och att han, 
enligt min övertygelse, som 
kommer från att läsa 
Danielsboken, kommer 
tillbaka år 1847”

Monthly Intelligence of The Proceedings of the London Society, dec 1830, s. 181-182

Joseph Wolff



”Om de 2300 åren ska dateras 
från samma tid [som de 70 
veckorna]… slutar de också 
1844 e.Kr. … 
Muhammedanerna i olika 
delar av världen har sina 
förväntningar riktade mot 
samma år – 1844”

John Fry, Observations on the Unfulfilled Prophecies of Scripture (1835), s. 370-371

John Fry, rektor i Desford, England



”Araberna i [Jemen] har en 
bok som de kallar Seera
som talar om Kristi 
återkomst och hans 
regering i härlighet. De 
väntar att stora händelser 
skall inträffa år 1840.”

Journal of the Rev. Joseph Wolff, s. 377

Araberna i Jemen



Roparrörelsen i Sverige (1840-1844)



”De flesta roparna var barn och 
ungdomar – en del av dem i 
åldern 4-10 år. … Även om man 
alltså kan finna att barn vid 
olika tillfällen uppträtt i vårt 
land och predikat, kan dock 
inte vår historia uppvisa något 
liknande det som skedde 
under åren 1840-1845.”

David Carlsson, Roparna, s. 11, 17

Roparrörelsen, barnpredikanterna



”var som helst och när som 
helst, så kunde Den Helige 
Andes smörjelse flöda över 
dem. Då sprang de upp, var de 
kunde, såsom på bord och 
stolar, på rör och stenmurar, 
skakande och profeterande om 
onda tider för syndens skull 
samt om den yttersta domen.”

Jönköpingsposten, 4 februari, 1961

Roparnas budskap



”Den småländska 
predikosjukan härjade 
under åren 1841-1843, 
men avstannade 
sedan lyckligtvis 
genom kraftiga 
åtgärder från polisen 
samt användandet av 
läkemedel.” Småländska predikosjukan, www.riksarkivet.se

Kallad ”predikosjukan”



”Nu framträdde roparna. Deras 
samvete ropade med åskans 
stämma till dem själva, och så 
ropade de ur sitt hjärtas och 
samvetes djup till andra: Bättra 
er, Guds dom stundar. Det var 
ett bättringsrop som gick genom 
märg och ben. … Det var något 
som beredde väg för Herren.”

Helgelseförbundets missionsverksamhet  under 25-årsperioden 1887-1912, s.15

Roparnas budskap



Adventväckelsen i USA



Daniel 8:14
”Då svarade han 
mig: "Tvåtusen 
trehundra kvällar 
och morgnar, 
sedan skall 
helgedomen renas 
och återställas.””

Svenska Folkbibeln



Daniel 8:17, 19, 26



De 2300 åren

457 f.Kr. 1844 e.Kr.

2300 år

Befallning att bygga upp Jerusalem Helgedomen renas



William Millers slutsats
“År 1818, efter mina två 
års studium av 
Skriften, kom jag till 
den allvarliga 
slutsatsen att om 
ungefär 25 år… 
kommer allt som gäller 
vår nuvarande existens 
att avslutas. William Miller, Apology and Defense, s. 12



William Millers slutsats
Jag behöver inte tala 
om den glädje som 
fyllde mitt hjärta när 
jag tänkte på den 
härliga framtiden, eller 
den ivriga längtan i 
min själ efter att få vara 
med i de saligas lycka.”

William Miller, Apology and Defense, s. 12



William Millers slutsats
”Jag fortsatte att studera 
Skriften [i 13 år] och blev 
mer och mer övertygad 
om att jag hade en 
personlig plikt att utföra i 
detta avseende. När jag 
utförde mina sysslor 
ringde det ständigt i mina 
öron ”Gå och berätta det 
för världen…”” William Miller, Apology and Defense, s. 14



Stjärnorna faller, 1833
“Hela himlen över hela 
Förenta staterna var under 
timmar ett enda flammande 
tumult. Inte något 
himmelskt fenomen, som 
har visat sig i detta land 
sedan det först blev bebyggt, 
har betraktats med så stor 
förundran av en klass i

R M Devens, American Progress; The Great Events of the Greatest Century, kap 28



Stjärnorna faller, 1833
samhället och med så stor 
fruktan och oro av en annan. 
… Regndroppar har aldrig 
fallit mycket tätare än 
stjärnskotten föll mot 
jorden.”

R M Devens, American Progress; The Great Events of the Greatest Century, kap 28



Den stora adventväckelsen
• Tusentals 

predikanter
• 8 miljoner 

tidsskrifter
• Hundratusentals 

omvändes
• Alla olika 

samfund
• Enorma tältmöten



Den stora adventväckelsen
”Av [alla] kända pastorer var 
hälften metodister, en 
fjärdedel baptister och resten 
var kongregationalister, 
presbyterianer, episkopaler, 
lutheraner, holländska 
reformerta, kväkare och flera 
andra.”

Mervyn Maxwell, Berätta det för världen, s. 20



Uppenbarelseboken 14:7
”Millers budskap var inte 
”en massa bråk om ett 
datum”. Det var den första 
ängelns budskap: ”Ett 
evigt evangelium” och 
”Stunden för hans dom är 
inne”. Uppenbarelseboken 
14:6, 7. Det var en 
evangelisation som

Mervyn Maxwell, Berätta det för världen, s.19



Uppenbarelseboken 14:7
försökte hjälpa människor 
att göra sig redo för Jesus. 
Genom väckelsen hade 
metodistkyrkorna växt 
med 14 000 nya 
medlemmar och 
baptisterna med 45 000 
hösten 1844.”

Mervyn Maxwell, Berätta det för världen, s.19



Den stora besvikelsen



Uppenbarelseboken 10:11
”Du måste 
profetera på nytt 
om många folk 
och folkslag och 
språk och 
kungar.”

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 14:7
”Och jag såg en annan ängel 
flyga högst uppe på himlen. 
Han hade ett evigt evangelium 
att förkunna för dem som bor 
på jorden, för alla folk och 
stammar och språk och 
folkslag. Han sade med hög 
röst: ”Frukta Gud och ge 
honom äran, ty stunden för 
hans dom har kommit. …”” Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 10:11-11:1



Daniel 8:14
”Då svarade han mig: 
"Tvåtusentrehundra
kvällar och morgnar, 
sedan skall 
helgedomen renas 
och återställas.””

Svenska Folkbibeln



De 2300 åren

457 f.Kr. 1844 e.Kr.

2300 år

Befallning att bygga upp Jerusalem Helgedomen renas



2 Mosebok 25:8-9
”De skall göra en 
helgedom åt mig, så att 
jag kan bo mitt ibland 
dem. Tabernaklet med 
alla dess tillbehör skall 
ni göra helt enligt de 
mönsterbilder som jag 
visar dig. Så skall ni 
göra.” Svenska Folkbibeln













Hebréerbrevet 8:1-2
”Detta är en huvudpunkt i 
vad vi säger: Vi har en sådan 
överstepräst som sitter på 
högra sidan om Majestätets 
tron i himlen och som tjänar 
i helgedomen, det sanna 
tabernaklet som Herren 
själv har rest och inte någon 
människa.” Svenska Folkbibeln



Hebréerbrevet 8:5
”De tjänar i den helgedom 
som är en skuggbild av den 
himmelska helgedomen, 
enligt den föreskrift som 
Mose fick när han skulle 
bygga tabernaklet. Gud 
sade: Se till att du gör allt 
efter den förebild som du 
fick se på berget.” Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 1:12



Uppenbarelseboken 4:5



Uppenbarelseboken 8:3-4



Uppenbarelseboken 11:19
”Och Guds 
tempel i 
himlen 
öppnades, 
och hans 
förbundsark 
blev synlig i 
hans tempel” Svenska Folkbibeln



”Så renas enligt lagen nästan 
allt med blod, och utan att 
blod utgjuts ges ingen 
förlåtelse. Alltså måste 
avbilderna av de himmelska 
tingen renas med dessa 
medel, men de himmelska 
tingen själva renas med 
bättre offer än de medlen.” Svenska Folkbibeln

Hebréerbrevet 9:22-23



Daniel 8:14
”Då svarade han mig: 
"Tvåtusentrehundra
kvällar och morgnar, 
sedan skall 
helgedomen renas 
och återställas.””

Svenska Folkbibeln



Daniel 7:9-10, 13



Uppenbarelseboken 14:7
”Han sade med hög 
röst: "Frukta Gud och 
ge honom äran, ty 
stunden för hans 
dom har kommit. 
Tillbe honom som 
har skapat himlen 
och jorden, havet och 
vattenkällorna.” Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 14:8
”Ännu en annan ängel 
följde efter, och han 
sade: "Fallet, fallet är 
det stora Babylon, som 
har gett alla folk att 
dricka av sin otukts 
vredesvin.””

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 17:5



Antika Babylon Andliga Babylon

Besegrar Guds 
folk & för dem i 
fångenskap

Jer. 25:11; 2 Krön. 
36:17-20

Upp. 17:6; 13:7

Gyllene bägare Jer. 51:7 Upp. 17:4

Får jordens 
kungar att dricka 
fördärvat vin

Dan. 5:1-3, 28-31 Upp. 14:8; 17:2; 
18:3

Faller genom att 
kungarna i öster 
torkar ut Eufrat

Jer. 51:11, 30-39; 
50:38; Jes. 21:9

Upp. 16:12; 14:8; 
18:2

Guds folk kallas 
ut ur Babylon

Jer. 51:6, 44-45; Jes. 
48:20; Sak. 2:6-7

Upp. 18:4



Job 32:17-19
”Också jag vill ta till orda, 
också jag vill säga min 
mening. Ty jag är 
uppfylld av ord, anden 
inom mig tvingar mig. 
Se, mitt inre är som 
instängt vin, likt en ny 
vinlägel är det nära att 
brista.” Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 14:9-13
”Den som tillber 
vilddjuret och dess 
bild och tar dess 
märke på sin panna 
eller sin hand… Han 
kommer att plågas i 
eld och svavel inför 
de heliga änglarna 
och inför Lammet.” Svenska Folkbibeln



Jesaja 34:8-10
”Ty dagen för HERRENS hämnd 
kommer, ett vedergällningens år då 
han utför Sions sak. Då blir Edoms 
bäckar förvandlade till tjära och dess 
jord till svavel, dess land blir till 
brinnande tjära. Varken natt eller 
dag skall den branden slockna, 
ständigt skall röken av den stiga upp. 
Från släkte till släkte skall landet 
ligga öde, aldrig i evighet skall någon 
vandra där.”

Svenska Folkbibeln



Jesaja 14:20
”Du skall inte som de få 
vila i en grav, ty du 
fördärvade ditt eget 
land och dräpte ditt 
eget folk. Om 
ogärningsmännens 
avkomma skall man 
aldrig mer tala.” Svenska Folkbibeln



Malaki 4:1
”Se, dagen kommer, den 
brinner som en ugn. Då 
skall alla högmodiga och 
alla som handlar 
ogudaktigt vara som halm. 
Dagen som kommer skall 
bränna upp dem, säger 
HERREN Sebaot, den skall 
lämna kvar varken rot eller 
kvist.”

Svenska Folkbibeln



Malaki 4:3
”Ni skall trampa ner 
de ogudaktiga, ty de 
skall vara som stoft 
under era fötter på 
den dag då jag utför 
mitt verk, säger 
HERREN Sebaot.”

Svenska Folkbibeln



2 Petrusbrevet 2:6
”Städerna Sodom och 
Gomorra dömde han 
till undergång. Han 
lade dem i aska och 
gav så ett exempel på 
vad som skulle hända 
de ogudaktiga.”

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 14:14-15
”Och jag såg, och se: ett 
vitt moln, och på molnet 
satt en som liknade 
Människosonen. På sitt 
huvud hade han en 
krona av guld och i sin 
hand en skarp skära. … 
Skördetiden har 
kommit….”

Svenska Folkbibeln



Joel 3:12-14
”Låt hednafolken resa sig och dra 
ut till Josafats dal, ty där skall jag 
sitta till doms över alla hednafolk 
häromkring. Låt lien gå, ty 
skörden är mogen. Kom och 
trampa, ty pressen är full, 
presskaren flödar över, ty deras 
ondska är stor. Det är skaror på 
skaror i Domens dal, ty HERRENS 
dag är nära i Domens dal.”

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 14:16-20



Jesaja 63:2-3
”Varför är din dräkt så röd, 
varför liknar dina kläder en 
vintrampares? "En vinpress har 
jag trampat, jag ensam, ingen i 
folket hjälpte mig. Jag 
trampade dem i min vrede, 
trampade sönder dem i min 
förbittring. Då stänkte deras 
blod på mina kläder, så att jag 
fick hela min dräkt nerfläckad.” Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 19:13-15
”Han var klädd i en 
mantel som hade 
doppats i blod, och 
det namn han har fått 
är "Guds Ord". … han 
trampar Guds, den 
Allsmäktiges, stränga 
vredes vinpress.” Svenska Folkbibeln



De sju sista plågorna


