
14. Men tiden kom og gikk, og de blev dypt skuffet. Frukten hadde 
vært så god. Var det slik at vekkelsen ikke var fra Gud? Hvordan 
skulle boken være i Johannes mage etter at han hadde spist den? 
(Åp 10,9-10) 

a. Det skulle svi i magen 
b. Søt som honning 
c. Ingenting skulle skje 

15. I Johannes personifiseres adventvekkelsens erfaring når de 
begynte å studere Daniels bok etter 1798. Til å begynne med var 
deres erfaring søt som honning, men når Jesus ikke kom tilbake 
sved den bittert. Adventvekkelsen mistet et stort antall 
medlemmer, men det var mange som ble oppmuntret av at Gud 
faktisk hadde forutsagt vekkelsen i Bibelens profetier.  

16. Hva skulle de gjøre etter skuffelsen? (Åp 10,11) 
a. Gi opp, deres budskap var et stort feilgrep 
b. Sette en ny dato for Jesus gjenkomst 
c. Profetere på nytt for verden 

17. Det profetiske budskap som roperne, milleritene og de andre 
hadde forkynt for verden var den første engelens budskap om at 
«timen for hans dom har kommet» (Åp 14,6-7). Men når de 
studerte Åpenbaringsboken 14 mer nøye oppdaget de at dommen 
og Jesu gjenkomst var to adskilte hendelser. At dommen hadde 
begynt skulle forkynnes til hele verden før Jesus kom tilbake på 
himmelens skyer (Åp 14,14). Men de merket også at ytterligere to 
budskap fra himmelen skulle gå ut til verden før Jesu gjenkomst 
(Åp 14,8-12). De forstod oppfordringen i Åp 10,11 som en 
misjonsbefaling fra Jesus om å spre alle de tre englenes budskap 
til verden. Når disse profetiske advarsler har gått ut til hele verden 
kommer Jesus tilbake. 

18. Uansett hvilket samfunn du tilhører, så kan du bli med i Guds 
profetiske vekkelsesbevegelse i endens tid som forbereder 
mennesker for Herrens gjenkomst. Er det ditt ønske å være det? 

a. Ja 
b. Nei 

Jordens siste advarselsbudskap 
 
Ring inn svarene dine ut ifra bibelversene i parentes. 

1. Hva bestemte Gud å gjøre i Noahs dager da menneskenes 
ondskap hadde nådd sin grense? (1 Mos 6,5-7.13) 

a. Å la dem fortsette ettersom Gud aldri straffer 
b. Å ødelegge alle jordens innbyggere 
c. Å se på og la dem ødelegge seg selv 

2. Før han gjorde dette, sendte han jordens innbyggere en siste 
advarsel gjennom Noah – rettferdighetens forkynner (1 Pet 3,20; 
2 Pet 2,5; Heb 11,7). Slik verdens moralske tilstand var da, skal det 
bli ved Menneskesønnens gjenkomst (Matt 24,37-39; 2 Tim 3,1-5). 
Hva kommer Jesus til å gjøre da? (2 Pet 3,3-10; 2 Tess 1,6-9) 

a. Ødelegge de ugudelige 
b. Gi de ugudelige en andre sjanse 
c. Tvangsomvende de ugudelige 

3. Men før Jesus kommer tilbake, sender han et siste nådefullt 
advarselsbudskap til hele verden som kallas de tre englers 
budskap (Åp 14,6-14). 

4. Forventet Paulus at Jesus skulle komme tilbake i hans livstid? (2 
Tess 2,1-3) 

a. Ja 
b. Nei, først skulle frafallet komme 
c. Han var selv usikker 

5. Hvor lenge skulle frafallet vare? (Åp 11,2-3; 13,5; Dan 7,25; Esek 
4,6) 

a. 1260 år 
b. 2300 år 
c. 7 år 

6. Hvem er mannen i linklærne i Dan 10,5-6? (Jf. Åp 1,13-15) 
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a. Engelen Gabriel 
b. Elia 
c. Jesus Kristus 

7. Hvor lenge skulle Daniels bok være forseglet? (Dan 12,4.9) 
a. Til Messias første komme 
b. Til Jesu gjenkomst 
c. Til endens tid 

8. Når begynner endens tid? (Dan 12,4-7; sml. 11,32-35 med 7,25) 
a. Ingen vet dagen eller timen 
b. Etter en tid, tider og en halv tid (dvs. år 1798) 
c. Når Jesus ble døpt (dvs. 27 e.Kr.) 

9. Hvem ser Johannes komme ned fra himmelen i Åp 10,1-6? (Mal 
3,1; 2 Mos 23,20-21; 1 Kor 10,4.9) 

a. Moses 
b. Samme person som Daniel så i Dan. kap. 10-12 (Jesus) 
c. En skapt engel 

10. Hvilken bok har Jesus i sin hånd i Åp 10,2? (Dan 12,4) 
a. Daniels bok som nå er åpen 
b. Himmelens budsjettforslag 
c. Mormons bok 

11. Hva sa Jesus at Johannes skulle gjøre med boken? (Åp 10,8-9; Jer 
15,16, Esek 2,8- 3,4) 

a. Spise opp den, dvs. studere den nøye 
b. Kaste den bort 
c. Besegle den slik at ingen ville forstå den 

12. Pavedømmets fall (år 1798) ledet til en verdensvid interesse i 
Bibelens profetier, og spesielt Daniels bok, lik verden aldri 
tidligere hadde sett. Folk var fasinert over at det gikk an å forstå 
Bibelens profetier. Jesus hadde åpnet Daniels bok, og resultatet 
ble en verdensomfattende vekkelse om Jesus gjenkomst. Fra 
slutten av 1700-talet til midten på 1800-talet begynte forkynnere, 
helt uavhengige av hverandre, å forkynne et budskap som før ikke 
hadde gått ut: «Timen for Guds dom er kommet»: 

a. Joseph Wolff forkynte budskapet i Afrika, Midtøsten og 
Asia.  

b. Manuel Lacunza forkynte det i Søramerika og Italia.  
c. John Fry og 700 forkynnere spredte det i England.  
d. Johann Bengel og Louis Gaussen spredte 

adventbudskapet i Sentral-Europa.  
e. I Skandinavia tentes fakkelen av den såkalte "ropar-

rörelsen". Da det for de voksne var forbudt av staten å 
forkynne, tok barna over. Mellom år 1840-1844 forkynte 
tusentals barn mellom 4-15 år at dommen var inne og 
Jesu gjenkomst nær. Myndighetene kalte det prekesyken. 

f. I Nord-Amerika fikk adventvekkelsen størst innflytelse. En 
baptistbonde, og tidligere deist, ved navn William Miller, 
ble en ledende figur for vekkelsen.  

13. Hjørnestenen i deres forkynnelse var de 2300 åren i Dan. 8,14. 
Disse skulle strekke seg til endens tid? (Dan 8,17. 19. 26; Esek 
4,6). Miller fant at de sluttet i år 1844. Når Miller leste at 
helligdommen skulle renses etter de 2300 åren så forstod han det 
som at Jesus skulle komme tilbake for å rense jorden med ild. Når 
Miller så tilbake i historien kunne han dessuten se at de tegn som 
Jesus hadde sagt skulle inntreffe like før hans gjenkomst hadde 
skjedd. (Matt 24,29; Joel 3,4; Åp 6,12-13). 
I 1755 hadde Europa blitt rystet av en av de verste jordskjelv til 
da. Den 19. november 1780 senket det seg et tykt overnaturlig 
mørke over hele Ny England, som varte fra lunsj til midnatt. Når 
mørkret lettet, lyste månen rød som blod. I 1833 fikk verden se 
det siste tegnet – stjernene falt fra himmelen. Hendelsen kastet 
adventvekkelsen inn i verdens rampelys. Millioner av tidsskrifter 
ble trykt opp, og spredt til hele verden. Tusentalls predikanter fra 
ulike samfunn spredte budskapet. Bare mellom årene 1842-44 
hadde adventmøtene besøk av en halv million av USAs 17 
millioner innbyggere. Metodistsamfunnet vokste da med 256 000 
nye medlemmer. Forventningene var enorme! 


