I Daniel skulle boken beseglas. Men Upp 10 beskrivs en tidsperiod då boken är
öppen. Boken som ängeln har i sin hand måste vara ______________________.
Milleriterna
Från 1800-talets början upplevdes en religiös väckelse i hela världen. När man
började förstå profetiorna insåg flera folkgrupper på olika platser i världen att Jesu
återkomst var mycket närmare än vad de hade trott. De kunde se tidens tecken som
pekade på att Jesus ”står vid dörren” (Matt 24:32, se PP - på Jesus återkomst).
I Nordamerika fick adventväckelsen störts inflytande. En baptistbonde, och f.d. deist,
vid namn William Miller, blev en ledande figur för denna rörelse. Med Danielsbokens
profetior som grund förutsade han att Jesus skulle komma tillbaka år 1844.
Folk från alla samfund anslöt sig till rörelsen.
I Upp 10 personifierar Johannes folket under denna tid som ”slukade” Danielsboken
(Upp 10:8-9). I början skulle deras erfarenhet vara ”söt som honung” men efteråt
skulle den svida i deras mage.
När Jesus inte kom tillbaka år 1844 ändrades milleriternas erfarenhet från att vara
söt som honung till att bli smärtsam. Dagen blev känd som den stora besvikelsen.
Men profetian sa att det fortfarande fanns en uppgift för detta folk. De ”måste
profetera på ______ om många folk och folkslag och språk och kungar” (Upp 10:11)
Milleriterna, som stötts ut från sina församlingar, gick tillbaks för att studera Bibeln
igen och förstå besvikelsen. Snart klarnade sammanhangen för dem.
Guds bud och Jesu vittnesbörd
Det budskap som denna grupp skulle förmedla till hela världen var de tre änglarnas
budskap som är den sista varningen till jorden innan Jesus kommer tillbaka (Se Upp
14:6-12). Deras gudagivna kallelse var att förbereda världen för Jesus återkomst.
De upptäckte att Roms mörka läror hade skymt undan sanningen om sabbaten och
satt upp den första veckodagen i dess ställe.
När de protestantiska samfunden förkastade den avgörande sanningen för deras tid
blev de fallna (Upp 14:8), och Gud kallade ut kvarlevan av sitt trogna folk ur Babylon
(Upp 18:4) Det är denna rest som ”håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd” och
som Satan rasar mot (Upp 12:17). Vill du vara en del av ett rörelse som Satan
hatar? Är det din önskan att hålla Guds bud och förbereda världen för hans
återkomst?
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Guds trogna folk genom tiderna
Ända sedan Kain och Abels tid har det funnits två grupper av människor: En som
valt tro och lydnad, och en som valt otro och upproriskhet. Trots att den senare
gruppen alltid har varit mest dominerande i världen, så har Gud haft sitt trogna folk
genom tiderna. När världen var övertäckt av ondska och människornas ”tankar och
avsikter ständigt var alltigenom onda”, kallade Gud ut Noa - ”rättfärdighetens
förkunnare” (2 Pet 2:5) för att peka människor tillbaka till Gud. Endast han och hans
familj räddades undan katastrofen.
I ett land fullt av avgudadyrkan och otro kallade Gud ut sin vän Abram och gjorde
honom till Abraham, fadern till många folk.
Bland hedniska och ogudaktiga nationer reste Gud upp sitt egendomsfolk Israel som
sin ”församling” (Apg 7:38) för att vara ett ljus för alla folk (Jes 49:6).
Då Israel övergett Gud, och Babylon underkuvat nationen, kallade Gud, efter 70 år,
ut en liten rest av sitt folk som förvaltare av sanningen.
När den judiska nationen förkastade och korsfäste deras Skapare och Frälsare
kallade Gud ut sina trogna efterföljare och grundade den apostoliska kyrkan.
Genom alla tider har Gud haft sina synliga representanter på jorden.
Varför en kyrka?
Herren Jesus är den gode Herden (Ps 23:1, Joh 10:11). Alla som känner Jesus och i
uppriktighet lyssnar till hans röst är ett av Jesus får (Joh 10:4, 14). Till dessa
kommer Jesus slutligen att säga: ”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning
det _________ som stått färdigt åt er från världens begynnelse.” (Matt 25:34)
Men Jesus har också en fålla (Joh 10:1, 16).
Fållan innehåller inte endast får, utan också tjuvar och rövare (Joh 10:1, 10). Jesus
säger även ”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan.” (v.16)
Så: Att vara i fållan betyder inte nödvändigtvis att man är frälst. Att vara utanför
fållan betyder inte nödvändigtvis att man är förlorad. Fållan är därför inte en
beskrivning på alla uppriktigt troende, utan en organisation där både troende och
otroende finns, men som ändå tillhör Jesus (se 2 Joh 1-5, Apg 20:29-30).
Ett annat ord för fållan är: ______________ (Matt 18:17, Ef 4:11-13; 5:23, Kol 1:18)

Varför finns församlingen? Paulus kallar ” den levande Gudens församling” för
”____________ pelare och grundval” (1 Tim 3:15) Församlingen har organiserats av
Gud för att människor ska få del av hans frälsning. Den skulle tjäna mänskligheten
och förkunna evangelium för världen. Den skulle vara förvaltare av Guds sanning.
Kvinnan i öknen
Även under den kristna tidsåldern har Gud haft ett folk som hållit fast vid hans lag
och sanning. Trots att den största delen av kristendomen lämnade Bibelns budskap
och satte upp traditioner och trosbekännelser i dess ställe, så glömdes inte
sanningen bort. Folkgrupper som valdenserna, lollarderna, albigenserna och
hugenotterna flydde ut i Europas vildmarker för att rädda sina liv och sin tro.
I Uppenbarelsebokens profetior får vi en bild av dessa folkgrupper under de 1260
åren av förtryck. När Kristus brud flydde ut i öknen hade Gud berett en plats åt
henne på ödsliga platser, i grottor och uppe i bergen. ”Kyrkan i öknen” var Guds
sanna kyrka, inte den stolta hierarkin som satt på Roms tron.
Men alla som önskade hålla sig trogna till Gud ansattes hårt. Jesus ord, att ”den tid
kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna ________” (Joh 16:2), kunde
inte ha fått en mer bokstavlig uppfyllelse. Men sanningens ljus tilläts inte utsläckas.
Jesus hade lovat: ”helvetets portar skall inte få ________ över” kyrkan (Matt 16:18).
Roms raseri kunde dock inte stillas. Bannbullor och korståg skickades mot
protestanterna för att krossa detta ”kätteri”. Det var nu som Jesuitorden bildades,
vars enda uppgift var att infiltrera, utrota och förinta protestanterna.
Den kanske mest kända och brutala massakern på protestanterna skedde i
Frankrike år 1572, och kom att bli känd som Bartolomeinatten. Med påtryckningar av
Roms prelater så förkastade riket reformationens budskap och valde att utrota dess
härolder. Natten mellan den 23 och 24 augusti massakrerades 20 000 hugenotter
enligt de lägsta beräkningarna. 200 år senare fick Frankrike uppleva det oundvikliga
resultatet av att utrota Guds folk från landet.
Franska revolutionen
I Upp 11:3-4 läser vi om Guds två vittnen som skulle profetera i säcktyg under de
1260 årsdagarna. Vittnena, som också kallas för de två olivträden och ljusstakarna
är en symbol för lagen och profeterna i Bibelns Gamla och Nya testamente (jfr Sak
4:2-6). Mellan år 538 och 1798 var Bibeln bannlyst och undangömd för lekfolket.

Men mot slutet av denna tidsperiod skulle ”vilddjuret som kommer upp från
avgrunden” strida mot dem och besegra dem (Upp 11:7). Ett vilddjur symboliserar
ett rike (Dan 7:23). Det rike som visade så stort raseri mot Bibeln i slutet på 1700talet var Frankrike. Vittnenas döda kroppar skulle ligga i staden ”som andligt talat
kallas Sodom och Egypten” (Upp 11:8).
Inget annat rike i Bibelns historia har så frimodigt förnekat den levande Gudens
existens som Egypten: ”Vem är _________? Skulle jag lyssna på honom och släppa
Israel? Jag känner _____ HERREN, inte heller tänker jag släppa Israel.” (2 Mos 5:2)
Sodom är symbolen för laglöshet och lössläppthet (Jer 23:14).
Ateism och lössläppthet blev Franska revolutionens utmärkande karaktärsdrag. Allt
vad kristendom hette slängdes ut och en sköka, kallad förnuftets gudinna, sattes
upp i dess ställe. Resultatet blev anarki och total kaos. Under skräckväldets tid
(1792-94) arbetade giljotinen dag och natt utan respekt för någon. Tillslut återinförde
man bibliska etikregler för att få ett slut på terrorn.
Det var under den Franska revolutionen som Napoleon Bonaparte skickade ner sin
general Berthier till Rom för att avsätta påven. När Roms representant tillfångatogs
år 1798 angav det slutet på de 1260 åren av påvligt herravälde och förtryck.
Den lilla boken
När Rom förlorat sitt inflytande över Europas militära makter kunde religionsfrihet
införas i Europa. Bibeln blev tillgänglig i större utsträckning än den någonsin tidigare
varit. Nu kunde man på allvar studera den ostört. De två vittnena hade uppstått.
I Daniels sista syn får han en beskrivning av denna tid. Efter att han fått en märklig
syn sade ängeln till honom: ”Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna
skrift till __________ tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli _______.”
(12:4) Därefter kommer en fråga om hur länge det dröjer innan ändens tid börjar.
En ängel i vita linnekläder, med skinande ansikte och glänsande ben (Dan 10:6)
ställer sig över vattnet. Han lyfter sina händer mot himlen och svär vid honom som
lever för evigt att ”efter en tid och tider och en halv tid… då skall allt detta vara
fullbordat” (Dan 12:5-7)
Dessa 3,5 tider är samma tidsperiod som Antikrist skulle förfölja Guds folk; dvs. de
1260 åren som slutar 1798. Daniels bok skulle alltså vara förseglad fram till 1798.
I Uppenbarelsebokens 10:e kapitel får Johannes se en nästan identisk syn. Men
skillnaden i Upp 10 är att ängeln har en öppen bokrulle i handen (v.2) och förkunnar
att ”tiden är ute” (v.6).

