
Domen över Babylon



Uppenbarelseboken 17:1-6



Uppenbarelseboken 13:1-4



Sköka = Otrogen församling
”Men som när en hustru är 
otrogen mot sin man, så har ni, 
Israels hus, varit otrogna mot 
mig, säger HERREN.” – Jer. 3:20

”Du var som en 
äktenskapsbryterska, som tar 
främmande män i stället för sin 
äkta man. … Hör därför 
HERRENS ord, du sköka.” – Hes 
16:32, 35

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 17:9, 18
”Detta är det sinne 
som ger vishet: de 
sju huvudena är sju 
berg som kvinnan 
sitter på. … Och 
kvinnan som du såg 
är den stora staden, 
som regerar över 
kungarna på jorden.” Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 18:2, 4
”Fallet, fallet är det 
stora Babylon! … Gå 
ut från henne, mitt 
folk, så att ni inte tar 
del i hennes synder 
och drabbas av 
hennes plågor.”

Svenska Folkbibeln



Guds folks vandring ur Babylon



John Robinson – puritansk ledare

J.A. Wylie, History of Protestantism, band 5, s. 70, 71

”…ni skall ta emot allt det ljus 
och all den sanning som skall 
uppenbaras för er från hans 
helga Ord. … Det är nämligen 
inte möjligt att en fullkomlig 
kunskap på en gång skall bryta 
fram i den kristna världen, som 
så nyss har kommit ut ur ett så 
tjockt, antikristligt mörker.”



John Robinson – puritansk ledare

J.A. Wylie, History of Protestantism, band 5, s. 70, 71

”Jag kan inte nog beklaga 
tillståndet inom de av 
Reformationens församlingar 
som har kommit till en viss 
punkt i religionen men inte vill 
gå längre än Reformationens 
ledare gick. Man kan inte få 
lutheranerna att gå längre än



John Robinson – puritansk ledare

J.A. Wylie, History of Protestantism, band 5, s. 70, 71

till det som Luther fann. Ni ser 
att kalvinisterna sitter fast där 
den store mannen lämnade 
dem, trots att han inte såg 
allting. Det är ett sorgligt 
tillstånd som vi i hög grad 
beklagar. Även om dessa män 
var brinnande och lysande ljus 



John Robinson – puritansk ledare

J.A. Wylie, History of Protestantism, band 5, s. 70, 71

på sin tid, kunde de ändå inte 
tränga in i allt Guds råd. Om de 
levde nu skulle de vara lika 
villiga att ta emot större ljus 
som de var att ta emot det ljus 
de först fick.”



Uppenbarelseboken 14:6-7
”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



William Millers budskap
“I allt mitt arbete tänkte jag 
aldrig på att organisera något 
eget samfund eller att ett 
samfund skulle byggas upp på 
de andras bekostnad. Jag 
försökte göra gott mot alla. Jag 
gick ut ifrån att alla kristna 
skulle glädja sig åt tanken på 
att Kristus skulle komma

Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller, s. 328



William Millers budskap
tillbaka … Allt jag tänkte på var 
att omvända människor

till Gud, att varna världen för 
den kommande domen och att 
leda mina medmänniskor till 
en sann beredelse, så att de 
skulle kunna möta Gud i frid. 
De allra flesta som blev 
omvända under min

Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller, s. 328



William Millers budskap
verksamhet, anslöt sig till 
olika samfund som redan 
fanns.”

Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller, s. 328



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 17:9-11
1. Babylon

2. Medie-Persien

3. Grekland

4. Rom

5. Påvedömet

6. Ateismen

7. USA

8. Påvedömet helat



Uppenbarelseboken 17:12-13



Ellen White om Upp. 17:12-13

Ellen White, Selected Messages 3, s. 392

“Den så kallade kristna världen 
kommer att bli arenan för stora och 
beslutsamma ageranden. Människor 
med auktoritet kommer att instifta 
lagar som kontrollerar samvetet, efter 
påvedömets exempel. Babylon 
kommer att få alla folk att dricka av 
hennes otukts vredesvin. Varje nation 
kommer att vara inblandad. Om denna 
tid skriver Johannes i sin



Ellen White om Upp. 17:12-13

Ellen White, Selected Messages 3, s. 392

Uppenbarelse: [Upp 18:3-7; 17:13,14 
citerat] ”De behärskas av ett och 
samma sinne” Det kommer bli en 
global sammanslutning, en stor 
samstämmighet, en allians av Satans 
makter. ”Och överlämnar sin makt och 
myndighet åt vilddjuret.” Därmed 
manifesteras samma godtyckliga, 
förtryckande makt mot religionsfrihet 
– frihet att tillbe Gud i



Ellen White om Upp. 17:12-13

Ellen White, Selected Messages 3, s. 392

enlighet med sitt eget samvetes 
övertygelse – som fanns hos 
påvedömet när de i det förflutna 
förföljde dem som vågade vägra att 
underkasta sig Roms religiösa seder 
och ceremonier.”



Uppenbarelseboken 17:14



Uppenbarelseboken 17:16-17



Sakarja 14:13

”Det skall ske på den 
dagen att HERREN 
skall sända stor 
förvirring bland 
dem. De skall bära 
hand på varandra, 
och den enes hand 
skall lyftas mot den 
andres.”

Svenska Folkbibeln



Jeremia 25:34-35
”Jämra er, ni herdar, och 
klaga. Vältra er på marken, 
ni ledare för hjorden. 
Tiden är inne då ni skall 
slaktas och ni skall 
skingras. Ni skall falla 
sönder som ett dyrbart 
kärl. Ingen tillflykt finns 
för herdarna, ingen 
möjlighet att undkomma 
för hjordens ledare.”

Svenska Folkbibeln



Ellen White om Upp. 17:12-13

Ellen White, Den Stora Striden, s. 624

”Folkmassorna rasar. “Vi är förlorade”, 
ropar de, “och ni är orsaken!” Nu 
vänder de sig mot de falska herdarna. 
De som tidigare beundrade dem mest, 
förbannar dem nu på det mest 
fruktansvärda sätt. … Vapnen som 
skulle användas mot Guds folk dödar 
nu deras fiender. Överallt är det strid 
och blodsutgjutelse.”



Uppenbarelseboken 18:1



Jesaja 60:1-4



Uppenbarelseboken 18:2, 4
”Fallet, fallet är det 
stora Babylon! … Gå 
ut från henne, mitt 
folk, så att ni inte tar 
del i hennes synder 
och drabbas av 
hennes plågor.”

Svenska Folkbibeln



Johannesevangeliet 10:16
”Jag har också andra 
får, som inte hör till 
den här fållan. Dem 
måste jag också leda, 
och de kommer att 
lyssna till min röst. Så 
skall det bli en hjord 
och en herde.”

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 18:5-23



Ondskan får ett slut


