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Knowledge Increased

Ökad Kunskap

A Revival
1. “In every part of the land, light was given
upon the second angel’s message, and the cry
melted the hearts of thousands. It went from
city to city, and from village to village, until
the waiting people of God were fully aroused.
In many churches the message was not permitted to be given, and a large company who had
the living testimony left these fallen churches.
A mighty work was accomplished by the midnight cry. The message was heart-searching,
leading the believers to seek a living experience
for themselves. They knew that they could not
lean upon one another. . . .
“A spirit of solemn and earnest prayer was
everywhere felt by the saints. A holy solemnity
was resting upon them. Angels were watching
with the deepest interest the effect of the message, and were elevating those who received
it, and drawing them from earthly things to
obtain large supplies from salvation’s fountain.
God’s people were then accepted of Him. Jesus looked upon them with pleasure, for His
image was reflected in them. They had made
a full sacrifice, an entire consecration, and expected to be changed to immortality. But they
were destined again to be sadly disappointed.”
Early Writings, 238–239.

EN VÄCKELSE
1. “I alla delar av landet utbredde sig ljuset om den andra ängelns budskap, och ropet
grep tusentals hjärtan. Det ljöd från stad till
stad, från by till by, till dess Guds väntande
barn blevo uppväckta. I många kyrkosamfund
fick man ej tillåtelse att förkunna budskapet,
och en stor skara, som hade det levande vittnesbördet, lämnade dessa fallna samfund. Ett
mäktigt verk utfördes genom midnattsropet.
Budskapet var hjärtrannsakande och föranledde de troende att söka få en personlig, levande erfarenhet. De visste, att de ej kunde lite
på varandra. . . .
“En allvarlig och uppriktig bönens ande
gjorde sig gällande överallt bland de troende,
och ett heligt allvar vilade över dem. Med det
djupaste intresse gåvo änglarna akt på den verkan budskapet hade, och dem, som antogo
budskapet, drogo de bort från de timliga tingen, för att de skulle erhålla ett större förråd
ur frälsningens källa. Gud erkände dem såsom
sitt folk, och Jesus betraktade dem med välbehag, ty de återspeglade hans bild. De hade helt
uppoffrat sig för Gud och väntade nu att bliva
förvandlade till odödlighet. Men de skulle åter
få genomgå en bitter missräkning.” Adventsbudskapet, 298-300.

2. “A revival of true godliness among us is
the greatest and most urgent of all our needs.
To seek this should be our first work.” Selected
Messages, book 1, 121.

2. “En väckelse utav sann Guds-fruktan
bland oss är det största och mest akuta utav alla
våra behov. Att söka detta bör vara vårat första
arbete.” Selected Messages, bok 1, sida 121.

3. “When we as a people understand what
this book means to us, there will be seen
among us a great revival.” Testimonies to Ministers, 113.

3. ”När vi som ett folk förstår vad den här
boken betyder för oss så kommer det att ses
hos oss en stor väckelse.” Testimonies to Ministers, 113.

4. “When the books of Daniel and Revelation are better understood, believers will
have an entirely different religious experience. . . One thing will certainly be understood from the study of Revelation—that the
connection between God and His people is
close and decided.” The Faith I Live By, 345.

4. ”När böckerna, Daniel och Uppenbarelseboken är bättre förstådda, kommer de
troende att få en helt annan religiös upplevelse.
. . En sak kommer säkert att bli förstådd ifrån
studier av Uppenbarelseboken att sambandet
mellan Gud och Hans folk är nära och beslutat. “The Faith I Live By, 345.
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5. “A revival and a reformation must take
place, under the ministration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different
things. Revival signifies a renewal of spiritual
life, a quickening of the powers of mind and
heart, a resurrection from spiritual death. Reformation signifies a reorganization, a change
in ideas and theories, habits and practices. Reformation will not bring forth the good fruit of
righteousness unless it is connected with the
revival of the Spirit. Revival and reformation
are to do their appointed work, and in doing
this work they must blend.” Selected Messages,
book 1, 128.

5. ”En väckelse och en reformation måste
ske, under den Helige Andes ministration.
Väckelse och reformation är två olika saker.
Väckelse innebär en förnyelse utav andligt liv,
en förnyelse utav sinnets och hjärtats krafter, en uppståndelse från den andliga döden.
Reformation innebär en omorganisation, en
förändring av idéer och teorier, rutiner och
metoder. Reformationen kommer inte att föra
vidare de goda frukter av rättfärdighet, om den
inte är ansluten med den Andliga väckelsen.
Väckelse och reformation kommer att utföra
dess tilldelade arbete, och i detta arbete måste
de blandas. “ Selected Messages, book 1, 128.

Daniel 11 nearly completed

DANIEL 11 HAR NÄSTAN NÅTT SIN
UPPFYLLELSE
6. ”Vi lever i ändens tid. Tidstecken uppfylls
snabbt, detta förkunnar att Kristi ankomst är
nära. De dagar som vi lever i är allvarliga och
viktiga. Guds Ande är sakta men säkert avlägsnad ifrån jorden. Plågor och domar faller redan på dem som föraktar Guds nåd. De olyckor
som sker på land och hav, oroligheter i samhället, larm om krig, är hemska. De förutspår närmande händelser utav största vikt.
“De onda krafterna kombinerar sina styrkor
och befästningar. De stärks för den sista stora
krisen. Stora förändringar kommer snart att
äga rum i vår värld, och de slutliga rörelserna
kommer att vara snabba sådana.
“Världens tillstånd visar de hemska tider som
är över oss. Dagstidningarna är fulla av indikationer om att en fruktansvärd konflikt kommer inom en snar framtid. Råa rån förekommer ofta. Strejker är vanliga. Stölder och mord
begås till höger och vänster. Människor som är
besatta utav demoner tar livet av män, kvinnor
och små barn. Män har blivit förblindade av
ondska, och ondskans alla former segrar. . . .
“Det finns inte många, även bland lärare
och statsmän, som förstår orsakerna som ligger
bakom den nuvarande situationen i samhället.
De som håller tyglarna i regeringen kan inte
lösa problemen med moralisk korruption, fattigdom ... och ökande brottslighet. De kämpar förgäves för att placera verksamheten på en
säkrare grund. Om män skulle ge mer hänsyn

6. “We are living in the time of the end. The
fast-fulfilling signs of the times declare that the
coming of Christ is near at hand. The days in
which we live are solemn and important. The
Spirit of God is gradually but surely being
withdrawn from the earth. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of
the grace of God. The calamities by land and
sea, the unsettled state of society, the alarms of
war, are portentous. They forecast approaching
events of the greatest magnitude.
“The agencies of evil are combining their
forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are
soon to take place in our world, and the final
movements will be rapid ones.
“The condition of things in the world shows
that troublous times are right upon us. The
daily papers are full of indications of a terrible
conflict in the near future. Bold robberies are
of frequent occurrence. Strikes are common.
Thefts and murders are committed on every
hand. Men possessed of demons are taking the
lives of men, women, and little children. Men
have become infatuated with vice, and every
species of evil prevails. . . .
“There are not many, even among educators
and statesmen, who comprehend the causes
that underlie the present state of society. Those
who hold the reins of government are not able
to solve the problem of moral corruption, pov-

Kungen i Nordlandet 3

English/Swedish
erty, pauperism, and increasing crime. They
are struggling in vain to place business operations on a more secure basis. If men would give
more heed to the teaching of God’s Word, they
would find a solution of the problems that perplex them. . . .
“The world is stirred with the spirit of war.
The prophecy of the eleventh chapter of Daniel has nearly reached its complete fulfillment.
Soon the scenes of trouble spoken of in the
prophecies will take place. . . .
“Satan is a diligent Bible student. He knows
that his time is short, and he seeks at every
point to counterwork the work of the Lord
upon this earth. It is impossible to give any
idea of the experience of the people of God
who shall be alive on the earth when celestial
glory and a repetition of the persecutions of
the past are blended. They will walk in the
light proceeding from the throne of God. By
means of angels there will be constant communication between heaven and earth. And Satan,
surrounded by his evil angels, and claiming to
be God, will work miracles of all kinds, to deceive, if possible, the very elect.” Testimonies,
vol. 9, 11–17.

till undervisningen i Guds ord, skulle de finna
en lösning till de problem som förvirrar dem.
...
“Världen är rörd utav krigsandan. Profetian
i Daniels elfte kapitel har nästan nått sin fullständiga uppfyllelse. Snart kommer tiden av
problem att äga rum som profetian talar om
....
“Satan är en hängiven Bibelstudent. Han vet
att hans tid är kort, och han försöker alltid att
härma Herrens arbete på denna jord. Det är
omöjligt att ge någon uppfattning om den upplevelse som Guds folk kommer att genom gå,
de som skall vara levande på jorden när den
himmelska härligheten och en upprepning
av förföljelser kommer att blandas. De kommer att vandra i ljuset som kommer från Guds
tron. Med hjälp av änglarna kommer det att
vara konstant kommunikation mellan himmel
och jord. Och Satan, omgiven av hans onda
änglar, kommer att påstå sig vara Gud, han
kommer att utföra mirakel av alla slag, för att
bedra, om möjligt, de utvalda.” Testimonies,
vol. 9, 11–17.

Ulai and Hiddekel - (Dan 8:2; 10:4 Revelation 16:12; 22:1)
7. “The light that Daniel received from
God was given especially for these last days.
The visions he saw by the banks of the Ulai
and Hiddekel, the great rivers of Shinar, are
now in process of fulfillment, and all the events
foretold will soon come to pass.” Testimonies to
Ministers, 112–113.

ULAI OCH HIDDEKEL - (Daniel 8:2; 10:4
- Uppenbarelseboken 16:12; 22:1)
7. “Ljuset som Daniel har fått utav Gud
gavs särskilt för dessa sista dagar. De syner han
såg vid Ulai och Hiddekels stränder, de stora
vattendraget Shinar, är nu i processen att uppfyllas, och alla händelser förutsagda kommer
snart att äga rum. “Testimonies to Ministers,
112–113.

Prophecy
8. “Historical events, showing the direct
fulfillment of prophecy, were set before the
people, and prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the
close of this earth’s history. The scenes connected with the working of the man of sin are
the last features plainly revealed in this earth’s
history.” Selected Messages, book 2, 102.

PROFETIA
8. ”Historiska händelser, som visar direkt på
profetiornas uppfyllelse, sattes framför folket,
och profetiorna ansågs vara en tidsutveckling
utav händelser som leder ner till slutet utav
jordens historia. De scener som är ihopkopplade med laglöshetens människas handlingar
är de sista händelserna som klart utlagda utav
denna jords historia.” Selected Messages, book
2, 102.
The Sealed Book
EN BESEGLAD BOK
9. “In the Revelation all the books of the 9. ”I Uppenbarelseboken samman strålar
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Bible meet and end. Here is the complement
of the book of Daniel. One is a prophecy; the
other a revelation. The book that was sealed
is not the Revelation, but that portion of the
prophecy of Daniel relating to the last days.
The angel commanded, ‘But thou, O Daniel,
shut up the words, and seal the book, even to
the time of the end.’ Daniel 12:4.” Acts of the
Apostles, 585.
Complement: Fulness; completion; whence,
perfection. American Dictionary of the English
Language, Noah Webster, 1828.
Great and Solemn Events
10. “All that God has in prophetic history
specified to be fulfilled in the past has been,
and all that is yet to come in its order will be.
Daniel, God’s prophet, stands in his place.
John stands in his place. In the Revelation the
Lion of the tribe of Judah has opened to the
students of prophecy the book of Daniel, and
thus is Daniel standing in his place. He bears
his testimony, that which the Lord revealed to
him in vision of the great and solemn events
which we must know as we stand on the very
threshold of their fulfillment.” Selected Messages, book 2, 109.

alla Bibelns böcker och får där sin fulländning. Den utgör ett motstycke till Daniels bok.
Den är ena är en profetia, den andra en uppenbarelse. Det som förseglas är inte en uppenbarelse, utan den del av Daniels bok som
avser de yttersta dagarna. Ängeln sade: “Men
du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla
denna skrift intill ändens tid” Löftestiden, 546

STORA OCH ALLVARLIGA
HÄNDELSER
10. ”Allt som Gud har framlagt som uppfyllt i profetisk historia har skett, och allt som
ännu inte har ägt rum kommer att ske, i sin tur
ordning. Daniel, Guds profet, står i sitt ställe.
John står i hans ställe. I Uppenbarelseboken
har Lejonet från Juda-stam öppnat Daniels bok
för de studenterande, och därmed står Daniel
i sitt ställe. Han bär sitt vittnesbörd, det som
Herren uppenbarade för honom i synen om
de stora och allvarliga händelser som vi måste
känna till när vi står på tröskeln till dess uppfyllelse.” Selected Messages, book 2, 109.

11. “The Bible has accumulated and bound
up together its treasures for this last generation.
All the great events and solemn transactions of
Old Testament history have been, and are, repeating themselves in the church in these last
days. . . . There the whole accumulated truths
are presented in force to us that we may profit
by their teachings.” Selected Messages, book 3,
339.

11. ”Bibeln har samlats på sig och bundit
ihop sina skatter för den sista generationen.
Alla de stora händelser och allvarliga transaktioner in de Gamla Testamentets historia har
varit, och upprepas i kyrkan under dessa sista
dagar. . . . Där hela sanningar presenteras med
kraft för oss, så att vi kan dra nytta utav dess
lära.” Selected Messages, book 3, 339.

History Repeated
12. “We are standing on the threshold of
great and solemn events. Many of the prophecies are about to be fulfilled in quick succession. Every element of power is about to be
set to work. Past history will be repeated; old
controversies will arouse to new life, and peril
will beset God’s people on every side. Intensity
is taking hold of the human family. It is permeating everything upon the earth. . . .

HISTORIA UPPREPAS
12. ”Vi står framför stora och allvarliga händelser. Många utav profetiorna är på väg att
uppfyllas i snabb följd. Varje element utav kraft
är på väg att bli satt till arbete. Historia kommer att upprepas; gamla kontroverser kommer
att väckas till nytt liv, och faror kommer vara
runt Guds folk på alla sidor. Intensitet får fäste
i den mänskliga familjen. Det genomsyrar allt
på jorden. . . .
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“Study Revelation in connection with Daniel, for history will be repeated. ...
“As we near the close of this world’s history,
the prophecies relating to the last days especially demand our study [that portion of the
prophecy of Daniel relating to the last days.
Acts of the Apostles, 585.]. The last book of the
New Testament Scriptures is full of truth that
we need to understand. Satan has blinded the
minds of many so that they have been glad of
any excuse for not making the Revelation their
study.” Testimonies to Ministers, 116–117.

“Studera Uppenbarelseboken i samband med
Daniel, för historia kommer att upprepas. ...
“Medan vi närmar oss slutet av denna jords
historia, kräver profetiorna som handlar om de
sista dagarna våra studier [de stycket ifrån profetian i Daniels bok som relaterar till de sista
dagarna. Löftestiden, 546.]. Den sista boken
i Nya Testamentet är full utav sanningar som
vi måste förstå. Satan har förblindat sinnet hos
många så att de har glatt sig åt ursäkter för att
inte studera Uppenbarelseboken.” Testimonies
to Ministers, 116–117.

Knowledge Increased
13. “The book that was sealed was not the
book of Revelation, but that portion of the
prophecy of Daniel which related to the last
days. The Scripture says, ‘But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even
to the time of the end: many shall run to and
fro, and knowledge shall be increased’ (Daniel
12:4). When the book was opened, the proclamation was made, ‘Time shall be no longer.’
(See Revelation 10:6.) The book of Daniel
is now unsealed, and the revelation made by
Christ to John is to come to all the inhabitants
of the earth. By the increase of knowledge a
people is to be prepared to stand in the latter
days. . . .
“In the first angel’s message men are called
upon to worship God, our Creator, who made
the world and all things that are therein. They
have paid homage to an institution of the Papacy, making of no effect the law of Jehovah,
but there is to be an increase of knowledge on
this subject.” Selected Messages, book 2, 106–
107.

ÖKAD KUNSKAP
13. ”Den bok som var förseglad var inte
boken i Uppenbarelseboken, men den del av
profetian i Daniel som handlar om de sista dagarna. Skriften säger, “Men du, Daniel, göm
dessa ord och försegla denna skrift till ändens
tid. Många skall forska i den och kunskapen
skall bli stor.” (Daniel 12:4). När boken öppnades, gavs kungörelsen, “Tiden är ute.” (Se
Uppenbarelseboken 10:6.) Daniels bok har
öppnats, och uppenbarelsen given utav Kristus till Johannes skall gå till alla invånare på
jorden. Genom ökad kunskap kommer ett folk
att bli förberett att stå i de sista dagarna. .
“I den första ängelns budskap är människan
uppmanad att tillbe Gud, vår Skapare, som
gjorde världen och alla saker som är i den. De
har givit en hyllning till en utav påvedömets
institutioner, och trampar på Jehovas lag, men
det skall komma en ökning utav kunskap på
detta område.” Selected Messages, book 2, 106–
107.

PIONJÄRERNAS UPPLEVELSE UPPREPioneer Experience Repeated
PAD
14. “I am often referred to the parable of the 14. ”Jag är ofta hänvisad till liknelsen om
ten virgins, five of whom were wise, and five de tio jungfrurna, fem var kloka, och fem
foolish. This parable has been and will be ful- oförståndiga. Denna liknelse har och kommer
filled to the very letter, for it has a special ap- att vara uppfyllas, bokstavligen, för den har en
plication to this time, and, like the third angel’s särskild applikation till denna tid, och i likhet
message, has been fulfilled and will continue to med den tredje ängelns budskap, har uppfyllts
be present truth till the close of time.” Review och kommer att fortsätta vara nuvarande sanand Herald, August 19, 1890.
ning fram till slutet. “ Review and Herald, August 19, 1890.
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15. “And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city,
because she made all nations drink the wrath
of her fornication.” Revelation 14:8.

15. “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.”.” Uppenbarelseboken 14:8.

16. “And After these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory.
And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen, and is
become the habitation of devils, and the hold
of every foul spirit, and a cage of every unclean
and hateful bird. For all nations have drunk of
the wine of the wrath of her fornication, and
the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth
are waxed rich through the abundance of her
delicacies. And I heard another voice from
heaven, saying, Come out of her, my people,
that ye be not partakers of her sins, and that ye
receive not of her plagues.” Revelation 18:1–4.

16. “Sedan såg jag en annan ängel komma
ner från himlen. Han hade stor makt, och
jorden lystes upp av strålglansen från honom.
Och han ropade med stark röst och sade: ”Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit
en boning för onda andar, ett tillhåll för alla
orena andar och ett näste för alla orena och
avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar
har bedrivit otukt med henne, och jordens
köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” Och jag hörde en annan röst från
himlen säga: ”Gå ut från henne, mitt folk, så
att ni inte tar del i hennes synder och drabbas
av hennes plågor.” Uppenbarelseboken 18:1–4.

17. “‘While the bridegroom tarried, they all
slumbered and slept. And at midnight there
was a cry made, Behold, the bridegroom
cometh; go ye out to meet him. Then all those
virgins arose, and trimmed their lamps.’ Matthew 25:5–7. In the summer of 1844, midway between the time when it had been first
thought that the 2300 days would end, and the
autumn of the same year, to which it was afterward found that they extended, the message
was proclaimed in the very words of Scripture:
‘Behold, the Bridegroom cometh!’
“That which led to this movement was the
discovery that the decree of Artaxerxes for the
restoration of Jerusalem, which formed the
starting point for the period of the 2300 days,
went into effect in the autumn of the year 457
B.C., and not at the beginning of the year, as
had been formerly believed. Reckoning from
the autumn of 457, the 2300 years terminate
in the autumn of 1844.” The Great Controversy,
398–390.

17. ”Då nu brudgummen dröjde, blevo de
alla sömniga och somnade. Men vid midnattstiden ljöd ett anskri: ”Se brudgummen kommer! Gån ut och möten honom.” Då stodo
alla jungfrurna upp och redde till sina lampor.” -- Matt 25:5-7. Sommaren 1844, mitt
emellan den tidpunkt då de först hade väntat
att de 2300 dagarna skulle sluta och hösten
samma år, den tidpunkt sin de sedan fann att
den angivna tidsperioden skulle sluta, förkunnades budskapet med själva Bibelns ord: ”Se,
brudgummen kommer!”
“Det som föranledde denna rörelse var
upptäckten av Artaxerxes dekret om att Jerusalem skulle återuppbyggas. Här fanns utgångspunkten för de 2300 dagarna. Befallningen
trädde i kraft hösten 457 f Kr och inte i början av året som de först hade trott. När de så
räknade från hösten 457 nådde de 2300 åren
fram till hösten 1844. “ Den Stora Striden,
363.

The Catalyst of Prophecy
KATALYSATORN AV PROFETIAN
18. “In the year 1840 another remarkable 18. “År 1840 uppfylldes en annan anmärknfulfillment of prophecy excited widespread in- ingsvärd profetia som väckte vidsträckt interest. two years before, Josiah Litch, one of tresse. Två år tidigare hade Josiah Litch, en
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the leading ministers preaching the second advent, published an exposition of Revelation 9,
predicting the fall of the Ottoman Empire. According to his calculations, this power was to
be overthrown ‘in A.D. 1840, sometime in the
month of August;’ and only a few days previous to its accomplishment he wrote: ‘Allowing
the first period, 150 years, to have been exactly
fulfilled before Deacozes ascended the throne
by permission of the Turks, and that the 391
years, fifteen days, commenced at the close of
the first period, it will end on the 11th of August, 1840, when the Ottoman power in Constantinople may be expected to be broken. And
this, I believe, will be found to be the case.’
“At the very time specified, Turkey, through
her ambassadors, accepted the protection of the
allied powers of Europe, and thus placed herself under the control of Christian nations. The
event exactly fulfilled the prediction. When it
became known, multitudes were convinced of
the correctness of the principles of prophetic
interpretation adopted by Miller and his associates, and a wonderful impetus was given
to the advent movement. Men of learning and
position united with Miller, both in preaching
and in publishing his views, and from 1840
to 1844 the work rapidly extended.” The Great
Controversy, 334–335.

av de ledande förkunnare som predikade
Kristi återkomst, publicerat en tolkning av det
nionde kapitlet i Uppenbarelseboken, där han
förutsade det Turkiska rikets fall. Enligt hans
beräkningar skulle denna makt övervinnas
”någon gång i Augusti månad 1840 e.kr.” Bara
några få dagar innan förutsägelsen uppfylldes
skrev han: ”Om vi medger att den första profetian om de 150 åren gick i bokstavlig uppfyllelse innan Deacozes besteg tronen med
Turkarnas tillåtelse och att de 391 åren och
femton dagarna började vid slutet av den första
tidsperioden, kommer denna period att avslutas den 11 augusti 1840. Då kan vi vänta oss
att den ottomanska makten i Konstantinopel
kommer att bryta samman. Och detta tror jag
kommer bli fallet.”
“Exakt vid den angivna tidpunkten gick
Turkiet med på att bli beskyddat av Europas
förenade stater och godkände således de kristna nationerna som sina förmyndare. Denna
händelse uppfyllde förutsägelsen exakt. Då
detta blev känt, blev många överbevisade
om att Miller och hans medarbetares tolkning av profetiorna var riktig. Deras verksamhet, ökade nu i kraft. Lärda och framstående
män slöt sig till Miller. De både förkunnade
och publicerade hans synpunkter . Under åren
1840-1844 utvidgades arbetet snabbt.” Den
stora striden, 325

The Wise
19. “As we near the close of this world’s history, the prophecies recorded by Daniel demand
our special attention, as they relate to the very
time in which we are living. With them should
be linked the teachings of the last book of the
New Testament Scriptures. Satan has led many
to believe that the prophetic portions of the
writings of Daniel and of John the revelator
cannot be understood. But the promise is plain
that special blessing will accompany the study
of these prophecies. ‘The wise shall understand’
(verse 10), was spoken of the visions of Daniel
that were to be unsealed in the latter days; and
of the revelation that Christ gave to His servant John for the guidance of God’s people all
through the centuries, the promise is, ‘Blessed
is he that readeth, and they that hear the words

DE VISA
19. ”Medan vi närmar oss slutet av världens
historia, kräver profetiorna i Daniels bok våran
uppmärksamhet, eftersom de handlar om den
tid som vi lever i. Dessa profetior bör vi koppla
ihop med den sista boken i Nya Testamentet.
Satan har fått många att tro att de profetiska
delarna i Daniel och Johannes Uppenbarelsen
inte kan förstås. Men löftet är klart att särskild välsignelse kommer att följa de studier
utav dessa böcker. “De förståndiga skall förstå”
(vers 10), har talat om de syner som Daniel
hade och som skulle förstås vid ändens tid,
och i uppenbarelsen som Kristus gav till Hans
tjänare Johannes som vägledning för Guds folk
genom många århundraden, är löftet, ‘Salig är
den som läser upp och saliga är de som lyssnar
till profetians ord och tar vara på det som är
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of this prophecy, and keep those things which skrivet i den. Ty tiden är nära.’ Uppenbarelseare written therein.’ Revelation 1:3.” Prophets boken 1:3.” Prophets and Kings, 547–548.
and Kings, 547–548.

Daniel 11:40

Daniel 11:40

20. “The history of nations that one after
another have occupied their allotted time and
place, unconsciously witnessing to the truth of
which they themselves knew not the meaning,
speaks to us. To every nation and to every individual of today God has assigned a place in
His great plan. Today men and nations are being measured by the plummet in the hand of
Him who makes no mistake. All are by their
own choice deciding their destiny, and God is
overruling all for the accomplishment of His
purposes.
“The history which the great I AM has
marked out in His word, uniting link after
link in the prophetic chain, from eternity in
the past to eternity in the future, tells us where
we are today in the procession of the ages, and
what may be expected in the time to come. All
that prophecy has foretold as coming to pass,
until the present time, has been traced on the
pages of history, and we may be assured that
all which is yet to come will be fulfilled in its
order.” Education, 178.

20. “Historien visar oss det ena landet efter
det andra som haft sin givna tid och plats, och
de vittnar omedvetet om den sanning som de
inte kände till betydelsen av. Alla länder och
alla människor idag har en plats i Guds stora
plan. Den måttstock Gud har i sin hand idag
mäter människorna och länderna och den gör
inga fel. Alla väljer sitt eget öde av eget val
och Gud styr alltsammans för att fullborda sin
plan.
“Den historia som den stora JAG ÄR (2Mos
3:14) har märkt ut med sitt ord och som förenar länk efter länk i den profetiska kedjan, från
evigheten i det förflutna till evigheten i framtiden, säger oss var i tiden vi står idag och vad
vi kan förvänta oss i framtiden. Allt det som
profetiorna hittills förutsagt ska ske, finns med
på historiens sidor, och vi kan vara säkra på att
allt som fortfarande ska komma, kommer att
uppfyllas i enlighet med profetiorna.” Vägen
till mognad, 178.

21. And at the time of the end shall the king
of the south push at him: and the king of the
north shall come against him like a whirlwind,
with chariots, and with horsemen, and with
many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. Daniel
11:40.

21. Men vid ändens tid skall kungen i Söderlandet drabba samman med honom. Kungen
i Nordlandet skall då storma fram mot denne
med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han
skall rycka in i länderna och svämma över och
dra igenom dem. Daniel 11:40.

Time of the End
22. “But at the time of the end, says the
prophet, “Many shall run to and fro, and
knowledge shall be increased.’ Daniel 12:4.
. . . Since 1798 the book of Daniel has been
unsealed, knowledge of the prophecies has
increased, and many have proclaimed the solemn message of the judgment near.” The Great

ÄNDENS TID
22. “Men vid “ändens tid” säger profeten att
många skall “komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till”. (Dan. 12:4). . . . Men
från år 1798 har förseglingen avlägsnats från
Daniels bok. Kunskapen om profetiorna har
blivit omfattande. Många har förkunnat det
allvarliga budskapet att domens dag är nära.”
Kungen i Nordlandet 9
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Controversy, 356.

Den Stora Striden, 345

King of the South - Revelation 11:9

KUNGEN I SÖDERLANDET -Uppenbarelseboken 11:9.
23. south-5045. from an unused root mean. 23. Syd-5045. från en oanvänd root menar.
to be parched; the south (from its drought); att vara uttorkade, söder (från dess torka),
spec. the Negeb or southern district of Judah, spec. den Negeb eller södra distriktet av Juda,
occasionally, Egypt (as south to Pal.):- south ibland, Egypten (i söder till Pal.): - söder (land,
(country, side, -ward). Strong’s.
sida, framåt). Strong’s.
24. Woe to the rebellious children, saith the
Lord, that take counsel, but not of me; and
that covereth with a covering, but not of my
spirit, that they may add sin to sin: That walk
to go down into Egypt, and have not asked at
my mouth; to strengthen themselves in the
strength of Pharaoh, and to trust in the shadow
of Egypt! Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust of the shadow of Egypt be your confusion. For his princes
were at Zoan, and his ambassadors came to
Hanes. They were all ashamed of a people
that could not profit them, nor be an help or
profit, but a shame, and also a reproach. The
burden of the beasts of the south: into the land
of trouble and anguish, from whence come the
young and old lion, the viper and fiery flying
serpent, they will carry their burdens on the
shoulders of young asses, and their treasures
upon the bunches of camels, to a people that
shall not profit them. For the Egyptians shall
help in vain, and to no purpose: therefore have
I cried concerning this, Their strength is to sit
still. Isaiah 30:1–7.

24. Ve de upproriska barnen, säger Herren,
som rådslår utan mig, som sluter förbund
utan att min Ande är med, så att de där igenom hopar synd på synd, de som drar ner till
Egypten, utan att ha rådfrågat min mun, för
att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd kommer
att bli er till skam, tillflykten under Egyptens
skugga en förödmjukelse. Ty hans furstar var i
Soan och hans sändebud kom ända till Hanes,
men var och en skall skämmas över ett folk som
inte kan vara dem till nytta, inte till bistånd
eller hjälp, utan endast till skam och hån. Profetia om djuren i Negev. Genom Farornas och
ångestens land, där lejoninnor och lejon har
sitt tillhåll, där huggormar och giftiga seraf-ormar bor, för de sina rikedomar på åsnors ryggar
och sina skatter på kamelers pucklar till ett folk
som inte kan hjälpa dem. Ty Egyptens hjälp
är förgäves och till ingen nytta. Därför kallar
jag Egypten ”Rahab, som ingenting uträttar.”
Jesaja 30:1–7.

25. “This is atheism, and the nation represented by Egypt would give voice to a similar denial of the claims of the living God and
would manifest a like spirit of unbelief and defiance.” The Great Controversy, 269.

25. “Detta är ateism. Det land som representeras av Egypten skulle uttala ett likande
förnekande av den levande Gudens anspråk
och skulle visa en liknande anda av otro och
trots.” Den Stora Striden, 245-246.

26. “The speaking of the nation is the action
of its legislative and judicial authorities.” The
Great Controversy, 443.

26. “Nationen ”talade” genom sina lagstiftande och rättsliga myndigheters handlingar.” Den Stora Striden, 404.

27. “The worldwide dissemination of the
same teachings that led to the French Revolution—all are tending to involve the whole
world in a struggle similar to that which con-

27. “Den världsomfattande spridningen av
de läror som ledde till franska revolutionen –
alltsammans pekar på att hela världen kan bli
inblandad i en kamp som liknar den som då
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vulsed France.” Education, 228.

skakade Frankrike.” Vägen till Mognad, 248.

28. Tending: Having a certain direction; Tak- 28. Tending: Having a certain direction; Taking care of. American Dictionary of the English ing care of. American Dictionary of the English
Language, Noah Webster, 1828.
Language, Noah Webster, 1828.
Push
29. push-5055. push; to butt with horns; fig.
to war against: gore, push. Strong’s.

Drabbas samman
29. stöta-5055. stöta; stångas med horn; fig.
Att kriga mot: gore, stöta. Strong’s.

30. I saw the ram pushing westward, and
northward, and southward; so that no beast
might stand against him, neither was there any
that could deliver out of his hand; but he did
according to his will, and became great. Daniel
8:4.

30. Jag såg baggen stöta med hornen västerut, norrut och söderut, och inget djur kunde
stå honom emot och ingen kunde rädda något
ur hans våld. Han for fram som han ville och
blev mäktig. Daniel 8:4.

The King of the North
31. Behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and
will bring them against this land, and against
the inhabitants thereof, and against all these
nations round about, and will utterly destroy
them, and make them an astonishment, and
a hissing, and perpetual desolations. Jeremiah
25:9.

KUNGEN I NORDLANDET
31. skall jag kalla på alla folkstammar i norr,
säger Herren, och jag skall sända efter min
tjänare Nebukadressar, kungen i Babel. Och
jag skall låta dem angripa detta land och dem
som bor här, liksom alla hednafolken här omkring. Jag skall förgöra dem och de skall bli till
häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Jeremia
25:9.

32. For thus saith the Lord God; Behold, I
will bring upon Tyrus Nebuchadrezzar king of
Babylon, a king of kings, from the north, with
horses and chariots, and with horsemen, and
companies, and much people. Ezekiel 26:7.
See Jeremiah 46:2, 20.

32. Ty så säger Herren, Herren: Se, jag skall
låta Nebukadressar, kungen i Babel, kungarnas kung, norrifrån komma över Tyrus med
hästar och vagnar och ryttare och mycket folk.
Hesekiel 26:7. Se Jeremia 46:2, 20.

33. “The woman (Babylon) of Revelation
17 is described as ‘arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious
stones and pearls, having a golden cup in her
hand full of abominations and filthiness: . . .
and upon her forehead was a name written,
Mystery, Babylon the Great, the mother of
harlots.’ Says the prophet: ‘I saw the woman
drunk with the blood of the saints, and with
the blood of the martyrs of Jesus.’ Babylon is
further declared to be ‘that great city, which
reigneth over the kings of the earth.’ Revelation 17:4–6, 18. The power that for so many

33. “Kvinnan (Babylon) i Uppenbarelsebokens sjuttonde kapitel var ”klädd i purpur och
scharlakan och glänste av guld och ädla stenar
och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene
kalk, full av styggelser och av hennes otukts
orenlighet. Och på hennes panna var skrivet
ett namn med hemlig betydelse: ”Det stora
Babylon, hon som är moder till skökorna:”
Profeten säger: ”Jag såg kvinnan var drucken
av de heligas blod och av Jesu vittnens blod.”
- Upp.17:4-6
”Den makt som i så många århundraden
härskade som en tyrann över kristenhetens koKungen i Nordlandet 11
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centuries maintained despotic sway over the
monarchs of Christendom is Rome.” The Great
Controversy, 382.

nungar, är Rom.” Den Stora Striden, 348-349.

Come against like a Whirlwind
34. come-8175:a prim. root; to storm; by
impl. to shiver, i.e. fear-:be (horribly) afraid,
fear, hurl as a storm, be tempestuous, come
like (take away as with) a whirlwind.
against-5921: same as 5920. 5920: from
5927. 5927: Prim. root to ascend, intrans. (be
high) or act. (mount); used in great variety of
senses, primary and secondary, lit. and fig. (as
follows):- arise (up). (cause to) ascend up.
whirlwind-8175: same as ‘come’ above.
Strong’s.

STORMA FRAM MOT DENNE
34. Fram-8175:en prim. root, till storm, av
Genomf. att huttra, dvs rädsla-: vara (hemsk)
rädd, rädd, KAST som en storm, vara STORMIG, kom gärna (ta bort som med) en
virvelvind.
mot-5921: samma som 5920. 5920: från 5927.
5927: Prim. root för att klättra, intrans. (vara
hög) eller agera. (montera), som används i stor
mängd olika sinnen, primära och sekundära,
lit. och fikon. (följande): - uppstå (upp). (låta)
klättra upp.
storma-8175: samma som ”Fram” Strong’s.

With Chariots
35. Then Adonijah the son of Haggith exalted himself, saying, I will be king: and he
prepared him chariots and horsemen, and fifty
men to run before him. 1 Kings 1:5.

MED VAGNAR
35. Adonia, Haggits son, hade höga tankar
om sig själv och sade: ”Det är jag som skall bli
konung.” Han skaffade sig vagnar och ryttare
och dessutom femtio man som sprang framför
honom. 1 Kungaboken. 1:5.

36. And Ben-hadad the king of Syria gathered all his host together: and there were twenty
and two kings with him, and horses and chariots: and he went up and besieged Samaria, and
warred against it. 1 Kings 20:1.

36. Ben-Hadad, som var kung i Aram, samlade hela sin här. Han hade med sig trettiotvå
kungar, hästar och vagnar. Han drog upp och
belägrade Samaria och angrepp det. 1 Kungaboken 20:1.

37. “We are to be ready and waiting for the
orders of God. Nations will be stirred to their
very center. Support will be withdrawn from
those who proclaim God’s only standard of
righteousness as the only sure test of character.
And all who will not bow to the decree of national councils, and obey the national laws to
exalt the sabbath instituted by the man of sin
to disregard God’s holy day, will feel, not the
oppressive power of popery alone, but of the
Protestant world, the image of the beast.” Letter 55, December 8, 1886.

37. ”Vi skall vara redo och vänta på order
ifrån Gud. Riken kommer att röras om till
deras mitt punkt. Support kommer att avlägsnas för de som låter Guds enda standard
av rättfärdighet ljuda som de enda testet utav
karaktären. Och alla som inte böjer sig för
dekret från de nationella råden, och följer de
lagar som upphöjer den sabbat som infördes
utav laglöshetens människa för att ignorera
Guds heliga dag, kommer att känna, inte bara
kraften ifrån påvedömet, utan också ifrån den
Protestantiska världen, odjurets bild.” Letter
55, December 8, 1886.

Ships
38. They that go down to the sea in ships, that
do business in great waters. Psalm 107:23.

EN STOR FLOTTA
38. De som for ut på havet med skepp och
drev handel på stora vatten,. Ps 107:23.

12 Kungen i Nordlandet

English/Swedish
39. She is like the merchant ships; she 39. Hon är som en köpmans skepp, fjärran
bringeth her food from afar. Proverbs 31:14.
ifrån hämtar hon sin mat. Ordspk. 31:14.
40. For in one hour so great riches is come to
nought. And every shipmaster, and all the company of ships, and sailors, and as many as trade
by sea, stood afar off, And cried when they saw
the smoke of her burning, saying, What city
is like unto this great city! And they cast dust
on their heads, and cried, weeping and wailing, saying, Alas, alas that great city, wherein
were made rich all that had ships in the sea by
reason of her coastlines! for in one hour she is
made desolate. Revelation 18:17–19.

40. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare,
sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod
de på avstånd och ropade, när de såg röken
från den eld som brände upp henne: Vilken
stad är som den stora staden? Och de strödde
jord på huvudet och grät och klagade högljutt:
Ve, ve, över den stora staden, där alla som hade
fartyg på havet blev rika genom dess rikedom.
På en enda timme har den blivit ödelagd. Uppenbarelseboken 18:17–19.

Overflow and pass through
41. overflow-7857: a prim. root; to gush; by
impl. to inundate, cleanse; by anal. to gallop,
conquer;- drown, (over-) flow (-whelm), rinse.
run. rush. (thoroughly) wash (away).
pass-5674: a prim. root; to cross over. Strong’s.

RYCKA FRAM OCH SVÄMA ÖVER
41. Rycka fram-7857: en prim. root; att
forsa, av Genomf. att översvämma, rengöra,
till galopp, erövra, - drunkna, (över-) flöde
(-whelm), skölj. springa. brådska. (ordentligt)
tvätta (borta).
Sväma över-5674:en prim. root; att passera
över. Strong’s.

Prophecy defined
42. “Historical events, showing the direct
fulfillment of prophecy, were set before the
people, and prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the
close of this earth’s history. The scenes connected with the working of the man of sin are
the last features plainly revealed in this earth’s
history.” Selected Messages, book 2, 102.

PROFETIA DEFINIERAD
42. “Historiska händelser, som visar direkt på
profetiornas uppfyllelse, sattes framför folket,
och profetiorna ansågs vara en tidsutveckling
utav händelser som leder ner till slutet utav
jordens historia. De scener som är ihopkopplade med laglöshetens människas handlingar är
de sista händelserna som klart framlagda under
jordens historia.” Selected Messages, book 2, 102

The ongoing War
43. “When the Holy Roman Emperor Henry
IV decided to seek pardon of Pope Gregory VII
in 1077, he stood barefoot for three days in the
snow outside the papal quarters in Canossa,
Italy. Though Gorbachev’s concordat with the
church was less arduous, it was no less significant in its way.” Time, December 11, 1989.

DEN PÅGÅENDE STRID
43. När den Heliga Romerska Kejsaren Henry IV bestämde sig för att söka nåd hos Påven
Gregroy VII år 1077, stod han barfota i tre dagar i snön utanför det påvliga högkvarteret i
Canossa, Italien. Genom Gorbachevs överensstämmelse med kyrkan var inte like krävande,
men inte mindre betydande i sitt sätt.” Tidningen ”Time, December 11, 1989.

44. “GORBY’S BOW TO THE ROMAN
LEGIONS” Title in the US News & World Report.

44. “GORBY BÖJER SIG FÖR ROMERSKA ARMÉ” Titel i ”the US News & World
Report.

45. “The Soviet president’s session Friday

45. ”Sovjets president hade ett möte under
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with Pope John Paul II is the latest development of a revolution in the Communist world
that the pope helped spark and Gorbachev has
allowed to happen.” USA Today, cover story.
46. “Until recently, the battalions of Marxism seemed to have the upper hand over the
soldiers of the Cross. In the wake of the Bolshevik Revolution of 1917, Lenin had pledged
toleration but delivered terror. ‘Russia turned
crimson with the blood of martyrs,’ says Father
Gleb Yakunin, Russian Orthodoxy’s bravest agitator for religious freedom. In the Bolsheviks’
first five years in power, 28 bishops and 1,200
priests were cut down by the red sickle. Stalin
greatly accelerated the terror, and by the end
of Khrushchev’s rule, liquidation of the clergy
reached an estimated 50,000. After World War
II, fierce but generally less bloody persecution
spread into the Ukraine and the new Soviet
bloc, affecting millions of Roman Catholics
and Protestants as well as Orthodox.” Time,
December 4, 1989.

Fredagen med Påven John Paul II detta är den
senaste utvecklingen utav en revolution inom
den Kommunistiska världen, att påven har
hjälpt den att gnista och Gorbachev har tillåtit
det att ske” Usa Idag, huvudrubrik.
			
46. “Fram tills nyligen har marxismens bataljoner tyckts haft ett övertag över Korsets soldater. Efter Bosheviks revolutionen 1917, hade
Lenin lovat tolerans men att man skulle levereras ifrån terror. ”Ryssland färgades rött ifrån
blodet av martyrer,” säger Fader Gelb Yakunin,
Rysk Ortodoxi:s modigaste talesman för religionsfrihet. I Bolsheviks första fem år vid makten, hade 28 biskopar och 1,200 präster blivit
ned huggna med den röda skäran. När Stalin
kom till makten eskalerade terrorn, och i slutet utav Khurshchevs regel, nåde avvecklingen
utav prästerskapet närmare 50,000 präster.
Efter det andra världskriget, var det hårt men
i allmänhet en mindre blodig förföljelse som
spreds in i Ukraina och det nya Sovjetunionen.
Som påverkar miljontals romerska katoliker
och protestanter och ortodoxa.” ”Time, December 4, 1989.

The Fatima miracle was also in 1917, Selah.

De Fatima mirakel skedde också 1917, Selah.

47. “The rush to freedom in Eastern Europe
is a sweet victory for John Paul II.” Life, December 1989.

47. “Stormen mot friheten i Öst-Europa var en
skön seger för John Paul II.” Life, December 1989.

48. “In private meetings with heads of state,
back room consultations with dissident groups
and persistent propagandizing for his crusade
against tyranny, he [John Paul II] has helped
bring about the greatest policy change since the
Russian Revolution.” Life, December 1989.

48. ”I privata möten med stats överhuvuden,
och bakrums samråd med oliktänkande grupper och ihållande propaganda för hans korståg
mot tyranniet, har han (John Paul II) bidragit
till den största politiska förändringen som skett
sedan den ryska revolutionen.” Life, December
1989.

49. “His [Pope John Paul II] triumphant
tour of Poland in 1979, says Polish bishop, altered the ‘mentality of fear, the fear of police
and tanks, of losing your job, of not getting
promoted, of being thrown out of school, of
failing to get a passport. People learned that if
they ceased to fear the system, the system was

49. ”Han (Påven John Paul II) triumferade
tur i Polen 1979, säger Polsk biskop, förändrade den rädsla, rädslan för polisen och
tanks, för att förlora sitt jobb, för att inte bli
befodrad, om att bli ut kastad ifrån skolan, att
misslyckas att få ett pass. Folk lärde sig att om
de slutade att oroa sig för systemet, var system-

“Han skall rycka in i länderna och svämma
“He shall overflow, (rush), and pass through.” över och dra igenom dem.”
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helpless.’ Thus was born Solidarity, backed by
the church and led by such friends of the pope
as Lech Walesa and Tadeusz Mazowieke, who
subsequently became the Soviet bloc’s first
Christian Prime Minister.” Time, December 4,
1989.

et hjälplöst. På så sätt föddes Solidaritet, med
stöd ifrån kyrkan och led utav vänner till påven
som, Lech Walesa och Tadeusz Mazowieke,
som senare blev Sovjetunionens första Kristna
premiär minister.” Time, December 4, 1989.

50. “In 1935 Josef Stalin, absolute ruler of
the Soviet Union, was given some unsolicited
advice. Make a propitiatory gesture to the Vatican, he was told. Pushed too far, his country’s
Catholics might become counterrevolutionary.
Stalin’s great mustache amplified his sneer. ‘The
pope. And how many divisions has he?’ “The
answer then was that he has none. The answer
now is that he needs none. The structures of
Communism are crumbling to the touch.”
Life, December 1989.

50. ”1935 fick Josef Stalin, den absoluta envåldshärskaren i Sovjetunionen, några spontana råd. Gör en vänlig gest mot Vatikanen,
han blev tillsagd. Tryckt för långt kommer
hans lands Katolska kraft att starta en mot-revolution. Stalins stora mustasch förstärker hans
hånleende. ”Påven. Och hur många divisioner
har han? ”Svaret var att han inte hade någon.
Svaret nu är att han inte behöver någon. Kommunismens struktur faller utav kontakten.”
Life, December 1989.

“king of the south pushed against the king
of the north.”

“Kungen i Sydlandet drabbar samman med
kungen i Nordlandet.”

51. “While Gorbachev’s hands-off policy was
the immediate cause of the chain reaction of
liberty that has swept through Eastern Europe
in the past few months, John Paul deserves
much of the longer-range credit.” Time, December 4, 1989.

51. ”Medan Gorbachevs håller fingrarna
borta var den omedelbara orsaken av en kedjereaktion av frihetsrörelsen som har svept igenom Östra Europa under de senaste månaderna, John Paul förtjänar en stor del utav äran.”
Time, December 4, 1989.

52. “Of all the events that have shaken the
Soviet bloc in 1989, none is more fraught with
history—or more implausible—than the polite
encounter to take place this week in Vatican
City. There, in the spacious ceremonial library
of the 16th century Apostolic Palace, the czar
of world atheism, Mikhail Gorbachev, will visit
the Vicar of Christ, Pope John Paul II.
“The moment will be electric, not only because John Paul helped inflame the fervor for
freedom in his Polish homeland that swept like
brush fire across Eastern Europe. Beyond that,
the meeting of the two men symbolizes the
end of the 20th century’s most dramatic spiritual war, a conflict in which the seemingly irresistible force of Communism battered against
the immovable object of Christianity.” Time,
December 4, 1989.

52. ”av alla de händelser som har skakat Sovjetblocket 1989, är ingen mer fylld utav historia än den politiska mötet som kommer att äga
rum denna vecka i Vatikan staden. Där, in det
stora biblioteket ifrån 1600 talet, de Apostoliska palatset, kommer tsaren av världs ateismen,
Mikhail Gorbachev, att möta Kristi föreståndare Påven John Paul II.
”Det ögonblicket kommer att bli elektriskt,
inte bara för att John Paul II hjälpte till att
hetsa den glöd utav frihet i hans hemland Polen som har svept som en brand genom Östra
Europa. Utöver det så har mötet mellan dessa två män symboliserat slutet utav 20de århundradets mest dramatiska andliga krig, en
konflikt som det tycktes att Kommunismens
krafter hamrade på mot den orubbliga föremålet, Kristendom.” Time, December 4, 1989.
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“come against like a whirlwind”

“Storma fram”

53. “THE TRIUMPH OF JOHN PAUL
II—The tide of freedom washing over Eastern
Europe answers his most fervent prayer.” Life,
December, 1989.

53. ”JOHN PAUL II TRIUMF – Tidsvågen
utav frihet välde över Östra Europa och svarade
hans mest innerliga bön.”Life, December, 1989.

“overflow”
54. “Days of the Whirlwind” Title in Newsweek, December 25, 1989.

“svämma över”
54. “Virvelvindens dag” Title in Newsweek,
December 25, 1989.

“like a whirlwind.”
55. “In 1981, the Communist bloc got another shock. A new American President, Ronald Reagan, began fulfilling his promise to challenge the Soviets, not to placate them. Over
the next few years, he accelerated the military
buildup and announced the Strategic Defense
Initiative (SDI), a space-based system for protecting against missile attack. He backed anticommunist rebels in Nicaragua, Angola, Cambodia, and Afghanistan. And with American
troops, he liberated the island of Grenada from
Communist thugs.
“The Soviets’ confidence was shaken. . . .
“The Western Europeans also pressured the
Soviets. NATO forged ahead with military
modernization. German voters spurned Soviet
‘peace overtures’ and elected a government that
voted to deploy new intermediate-range missiles. . . .
“Military pressure from America and its
Western allies had caused the Soviets to flinch.”
Reader’s Digest, March 1990.

“storma fram.”
55. ”1981, fick det Kommunistiska blocket
en ny chock. En ny Amerikans Presidetn, Ronald Reaegn, började uppfylla sitt löfte om att
utmana Sovjet, inte för att bikta dem. Över de
närmaste åren, ökade han sin militäriska uppbyggnad och annonserade den Strategiska
Försvars Initiativet (SDI), ett rymdbaserat system för att skydda mot missil angrepp. Han
hjälpte rörelser mot kommunismen i Nicaragua, Angola, Kambodja och Afghanistan. Och
med Amerikanska trupper frigjorde an öar av
Grenada ifrån kommunismen.
”Sovjets självförtroende skakades.
”Väst Européerna motarbetade också Sovjet. NATO samlades och började med militär
modernisering. Tyska väljare kallade Sovjet
”fred-förstörare” och valde en regering som
röstade för att distribuera nya missiler.....
”De militäriska trycket ifrån Amerika och
dess allianser med Väst-Europa hade gjort så
att Sovjet hade halkat.” Reader’s Digest, March
1990.

“With chariots and horsemen.”
56. “Gorbachev has also grasped the fact
that political and economic survival depends
upon the goodwill of the Soviet people, among
whom Christians have always outnumbered
Communists. Gorbachev, moreover, needs
the cooperation of the West, observes Father
Mark, a reform-minded Orthodox priest in
Moscow, who considers Gorbachev’s program
within the USSR ‘a result of foreign policy necessity.’ ” Time, December 4, 1989.

“Med vagnar och ryttare.”
56. ”Gorbachev har också insett faktumet att
politisk och ekonomisk överlevande hänger på
Sovjets befolknings goda vilja, de Kristna var
fler än Kommunisterna. Gorbachev, behövde
dessutom samarbeta med Väst, observerade
Fader Mark, en reformations tänkande Ortodox präst i Moskva, som tycker att Gorbachev’s program inom Sovjetunionen ”är ett
resultat utav utländsk policy.” Time, December 4, 1989.

“with many ships.”
57. “With the Pope’s support, Solidarity (Pol-

“Med en stor flotta.”
57. ”Med Påvens stöd, blev den Polska arbetar
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ish Labor Union) was formed, and John Paul
II sent word to Moscow that if Soviet forces
crushed Solidarity, he would go to Poland and
stand with the people. The Soviets were so
alarmed that they hatched a plot to kill him. .
. . The Pope cautioned Solidarity leaders, particularly his friend Lech Walesa, to proceed
slowly. They did. In 1988 General Wojciech
Jaruzelski, the Polish communist leader, went
to them offering a deal. Solidarity insisted on
an election, which it carried with some 80 percent of the vote. When the Communist government fell, the impact on Eastern Europe
was electrifying.” Reader’s Digest, March 1990.

unionen formad, och John Paul II skickade en
hälsning till Moskva att om Sovjet slog ned
denna union skulle han åka till Polen och stå
med folket. Sovjet blev så bestörta att de började arbeta på en plan för att döda honom....
Påven varnade unions ledarna, framför allt sin
vän Lech Walesa, att de skulle gå långsamt
fram. De gjorde så. 1988 kom den Polska
kommunist ledaren General Wojciech Jaruzelski till dem för att erbjuda ett förslag. Unionen
insisterade på ett val, som bars med 80% utav
rösterna. När den kommunistiska regeringen
föll, blev det en stor chockvåg igenom Östra
Europa.” Reader’s Digest, March 1990.

58. “In May, 1981, before a vast audience
in St. Peter’s Square, Pope John Paul was shot
and severely wounded by Mehmet Ali Agea.
There was immediate speculation that the gunman had been sent by East bloc plotters from
Bulgaria, sponsored by the Soviet secret police.
Their aim: to silence the one man capable of
shaking the foundations of international Communism.” Life, December 1989.

58. ”I Maj, 1981, framför en stor publik i
St. Peters torg blev påven John Paul skjuten
och allvarligt skadad utav Mehmet Ali Agea.
Omedelbart började en spekulationer om att
gärningsmannen hade blivit sänd utav Östblocket ifrån Bulgarien, sponsrad utav Sovjets
hemliga polis. Deras mål var: att tysta den enda
man som var kapabel att skaka grunden utav
internationell Kommunism.” Life, December 1989.

59. “In Poland the freedom movement was
born almost three decades ago when the bishop of Krakow sought approval to build a new
church. When Communist authorities denied
his application, the bishop had a giant cross
erected and celebrated open-air masses. The
Communist tore it down. The church members replaced it over and over until finally the
Communists gave up.” Jubilee, April 1990.

59. ”I Polen blev frihets rörelsen född för
nästan trettio år sedan biskopen ifrån Krakow
ansökte om att få bygga en ny kyrka. När kommunistiska auktoriteter avslog hans förfrågan,
hade biskopen rest ett jätte stort kors och så
började han med stora mässor i öppna luften.
Kommunisterna rev ned det, och kyrkomedlemmarna bytte ut det om och om igen
tills Kommunisterna gav upp.” Jubilee, April 1990.

That bishop of Krakow is now Pope John
Paul.
60. “When Tadeusz Mazowiecki took over in
August 1989 as Poland’s first non-Communist
prime minister in 45 years, he was asked if he
was a socialist. ‘I am a Catholic,’ he answered
tersely.” US News and World Report, May 21,
1990.

Den biskopen är nu John Paul II.
60. ”När Tadeusz Mazowiecki tog över i Augusti 1989 som Polens första icke Kommunistiska premiär minister på 45 år, blev han frågad om han var socialist. ”Jag är en Katolik,”
svarade han.” US News and World Report, May
21, 1990.

61. “Last year Lithuania’s two leading bishops were returned to head dioceses after a
combined 53 years of internal exile, and the
cathedral in Vilnius, previously used as an art
museum, was restored for worship. This year

61. ”Förra året blev Litauens två ledande
biskopar åter insatta efter sammanlagt 53 år
utav intern-fångenskap, och i katedralen i Vilnius, som förut användes som ett konstmuseum, har blivit återupptaget för tillbedjan.
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the Belorussian republic got its first bishop in
63 years. That paved the way for Archbishop
Angelo Sodano, who oversees the Vatican’s foreign relations, to make the arraignments for
Gorbachev’s historic visit to the Holy See.
“These concessions to Catholicism are only
part of Gorbachev’s religious liberalization.”
Time, December 4, 1989.

Detta året fick Vitryssland sin första biskop på
63år. Det bredde-vägen för ärkebiskopen Angelo Sodano, som ser över Vatikanens utländska relationer, att arrangera för Gorbachevs
historiska besök till den Heliga Stolen.
”Dessa medgivanden till katolicismen är
bara en del av Gorbatjovs religiös liberalisering.” Time, December 4, 1989.

62. “Three new Catholic bishops have recently been named in Czechoslovakia. And
this month Gorbachev meets Pope John Paul
II during a visit to Italy-the first face-to-face
encounter between leaders of the Kremlin and
the Vatican. The sessions may lead to legalization of the long-banned Ukrainian Catholic
Church in the USSR.” Life, December, 1989.

62. ”Tre nya Katolska biskopar har nyligen
blivit namn given i Tjeckoslovakien. Och
denna månad möter Gorbachev Påven John
Paul II under ett besök till Italien, det första,
ansikte mot ansikte mötet mellan ledarna i
Krelm och Vaticanen. Mötet kan leda till att
den Ukrainska Katolska Kyrkan blir tillåten
i Sovjetunionen.” Life, December, 1989.

63. “The revival of religious freedom is expected to include lifting of an official ban on
the five-million-member Ukraine Catholic
Church, which has survived underground
since 1946 when Stalin ordered it absorbed
into the Russian Orthodox Church. Winning
legalization for the Ukrainian Church has
been a primary aim of the pope’s. Officials in
the Soviet Union say they will clear the way for
legalization by permitting Ukrainian Catholics
to register, as other religious groups are now
required to do under Soviet law.” US News and
World Report, December 11, 1989.

63. ”Den väckelse utav religiös frihet förväntas att inkludera slutet på det officiella fördub
som finns emot den Ukrainska Katolska Kyrkan, som har fem-millioner-medlemmar. Som
har överlevt underjord sedan 1946 när Stalin
beordrade att den skulle slutas in i den Ryska
ortodoxa kyrkan. Att få den Ukrainska kyrkan
att bli tillåten har varit påvens huvudmål. Ledare i Sovjet säger att de kommer att bredda
vägen för att den Ukrainska kyrkan skall få
registrera sig som de andra religiösa grupperna är nu under tvång att göra enligt Sovjetisk
lag.” US News and World Report, December
11, 1989.
“He shall enter into the countries and pass “Han skall rycka in i länderna och svämma
through.”
över”
64. “In the 1980s, Communist economies, 64. ”Under 1980-talet, var den gick den
always inefficient, went belly up. Before, they Kommunistiska ekonomin upp och ner. Inhad lacked consumer and luxury goods. Now nan, hade de saknat lyx-produkter. Nu förvärperennial shortages of staples worsened as well. rades situationen. Sovjets gruvarbetare gick på
When Soviet miners went on strike in 1989, strejk 1989, deras krav inkluderade tvål, toaltheir demands included soap, toilet paper, and ett papper, och socker.” Reader’s Digest, March
sugar.” Reader’s Digest, March 1990.
1990.
65. “For Gorbachev, the ferment in the Baltics is shaking not just a small corner of the
empire built by Lenin and Stalin, but the
foundations of the empire itself. The nationalities question is a potent distillation of many
other signs, from a crumbling economy to
violent ethnic clashes, that the breathtaking
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65. ”För Gorbachev, huvudet i Baltikum
som inte bara ett hörn skakar utan hela riket
byggt utav Lenin och Stalin. Nationalitets
frågan är en del utav många andra tecken, en
fallande ekonomi till våldsamma etniska bråk.
Upplösningen utav Sovjet i Öst-Europa kommer kanske inte att sluta vid Sovjets gräns.
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disintegration of the Soviet empire in Eastern
Europe may not stop at the Soviet border. As
the economy deteriorates and shortages grow,
public disillusionment with Communism and
with Gorbachev himself is rising, and hostile
republics, nationalities and interests groups are
competing more fiercely for political power
and for shares in the shrinking economy. Corruption and crime are rampant; minors and
railway workers threaten to cut off fuel supplies during the bitter winter; Azerbaijanis cut
the rail line to an Armenian enclave in their
midst; farmers hoard food, leaving city shelves
bare.” US News and World Report, January 15,
1990.

Medan ekonomin faller, och brister växer, ökar
den allmänna besvikelsen på Kommunismen
och Gorbachecv, och fientliga republikaner,
nationaliteter och intressen som konkurrerar
mer starkt för politisk makt och för aktier i den
krympande ekonomin. Korruption och brottslighet frodas, minderåriga och järnvägsarbetare
hotar att skära av bränsle tillförsel under den
bittra vintern, azerbajdzjanerna hotar med att
klippa järnvägen .... , jordbrukare lagrar mat,
vilket lämnar stadens hyllor tomma.” US News
and World Report, January 15, 1990.

66. Holy Alliance, Time magazine, February
24, 1992, Cover Title.

66. Helig Allians, Time tidningen, February
24, 1992, Framsidan.

67. “A COMMON BRUSH WITH
DEATH-At their first meeting, Reagan and
John Paul II discussed something else they had
in common: both had survived assassination
attempts that occurred only six weeks apart in
1981, and both believed God had saved them
for a special mission. And both referred to
the ‘miraculous fact that they had survived.’ ”
Time magazine, February 24, 1992.

67. “EN VANLIG BORSTE MED DÖDVid deras första möte, diskuterade Reagan och
John Paul II en annan sak som de hade gemensamt: båda hade överlevt mordförsök som
hade skett mellan en tidsperiod på sex-veckor
under år 1981, och båda trodde att Gud hade
räddat dem för ett speciellt syfte. Och båda
hänvisade till ”det mirakulösa faktum att de
hade överlevt.” Time magazine, February 24,
1992.

“deadly wound that was healed”
68. “Only President Ronald Reagan and
Pope John Paul II were present in the Vatican
Library on Monday, June 7, 1982. It was the
first time the two had met, and they talked for
50 minutes. . . .
“In that meeting, Reagan and the pope
agreed to undertake a clandestine campaign
to hasten the dissolution of the Communist
empire. Declares Richard Allen, Reagan’s first
National Security Advisor: ‘This was one of the
great secret alliances of all time.’. . . .
“‘Reagan came with very simple and strongly held views,’ says Admiral Bobby Inman, former deputy director of the CIA. ‘It is a valid
point that he saw the collapse (of Communism) coming and he pushed it hard.’ During the first part of 1982, a five-part strategy
emerged that was aimed at bringing about the

“De dödliga såret läker”
68. ”Endast President Ronald Reagan och
påven John Paul II var närvarande i Vatikanens
bibliotek på Måndagen, 7 Juni, 1982. Det var
den första gången som dessa två hade möt, och
de talades vid under 50 minuter....
”Under det mötet, kom Reagan och påven
överens om att försöka ta sig an, och på skynda
upplösningen utav de Kommunistiska riket.
Förklarar Richard Allen, Reagan’s första Nationella Försvars Rådgivare. ”Detta var en utav de
största hemlika allianser genom tiderna”...
”Reagan kom med väldigt enkla och starka
åsikter, säger Amiral Bobby Inman, före detta
direktör på CIA. ”Det var en klar punkt att
han såg (Kommunismens)dess fall och han
strävade efter det.” Under den första delen utav
1982, kom en fem delar strategi, vilket var riktat emot Sovjetunionens ekonomiska fall....
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collapse of the Soviet economy. . . .
1. The U.S. defense buildup, already under way, aimed at making it too costly for the
Soviets to compete militarily with the U.S..
Reagan’s Strategic Defense Initiative-Star Wars
became a centerpiece of the strategy.

1. Usas försvars uppbyggnad, som redan
håller på att arbeta, målet var at det skulle bli
för dyrt för Sovjet att tävla militärt emot Usa...
Reagans Strategisk Försvars Insiativ – Stjärnornas krig blev en central del utav denna strategi.

“with horses” “not by his own power”
Daniel 8:24.

“med ryttare ” “men inte genom egen
styrka” Daniel 8:24.

2. Covert operations aimed at encouraging
2. Hemliga uppdateringar var riktat mot att
reform movements in Hungary, Czechoslova- uppmuntra reform rörelsen i Ungern, Tjeckokia, and Poland.
slovakien och Polen.
“he shall cause craft to prosper in his
“skall han lyckas väl med sitt svek.” Danhand” Daniel 8:25.
iel 8:25.
3. Financial aid to Warsaw-Pact nations calibrated to their willingness to protect human
rights and undertake political and free-market
reforms.
4. Economic isolation of the Soviet Union
and the withholding of Western and Japanese
technology from Moscow. The administration
focused on denying the USSR what it had
hoped would be its principal source of hard
currency in the twenty-first century: profits
from a transcontinental pipeline to supply
natural gas to Western Europe.

3. Ekonomiskt stöd till Warsawa-Paktens
nationer kalibrerad för sin vilja att skydda de
mänskliga rättigheterna och genomföra politiska och fri marknad reformer.
4. Ekonomisk isolering utav Sovjetunionen
och att hålla dem borta ifrån Västs, och Japans
teknologi. Administrationen som fokuserade
på att neka USSR vad de hoppades på skulle
bli deras primära källa till pengar under det
tjugo-första århundradet: nämligen vinsten
utav att förse Väst Europa med naturlig gas.

“with ships”
5. Increased use of Radio Liberty, Voice of
America and Radio Free Europe to transmit
Administration’s messages to the people of
Eastern Europe. . . .

“Med en stor flotta”
5. Ökad användning av Radio frihet, Amerikas
röst och Radio Gratis Europa försåg folken i
östra Europa med budskap. . . .

“speak as a dragon” Revelation 13:11.

“talade som en drake”Uppenbarelseboken 13:11.

69. “‘Like all great and lucky leaders, the
pope and President exploited the forces of history to their own ends.’ ” Time, February 4,
1992, 29–30.

69. “‘Likt all stora och tur havande ledare,
hade påven och Presidenten använt sig utav
historiens kraft för deras egna syften.’ ” Time,
February 4, 1992, 29–30.

“through his policy”

“genom sin klokhet”
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The Impending Sunday Law

De kommande Söndags Lagarna

70. “Heretofore those who presented the
third angel’s message have often been regarded
as mere alarmists. Their predictions that religious intolerance would gain control in the
United States, that church and state would
unite to persecute those who keep the commandments of God, have been pronounced
groundless and absurd. . . . But as the question of enforcing Sunday observance is widely
agitated, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching, and the third
message will produce an effect which it could
not have had before.” The Great Controversy,
605–606.

70. “Före denna tid har människor ofta betraktat dem som förkunnat den tredje ängelns
budskap, som olycksprofeter. Deras förutsägelser om att religiös intolerans kommer att få
makten i Förenta staterna, så att kyrkan och
staten kommer att knytas samman för att förfölja dem som håller Guds bud, har betraktats
som grundlösa och orimliga.. . . . Men efterhand som frågan om att införa söndagsfirande
genom lag har blivit aktuell, ser det ut som om
den händelse som de så länge har tvivlat på,
närmar sig. Den tredje ängelns budskap kommer därför att få en effekt som det aldrig tidigare kunnat uppnå.” Den Stora Striden, 550.

71. He shall enter also into the glorious land,
and many countries shall be overthrown: but
these shall escape out of his hand, even Edom,
and Moab, and the chief of the children of
Ammon. Daniel 11:41.

71. Han skall också dra in i det härliga landet, och många länder skall falla, men dessa
skall undkomma hans hand: Edom och Moab
och huvuddelen av Ammons avkomlingar.
Daniel 11:41.

72. glorious—6643: in the sense of promi- 72. härliga—6643: i den mening som avses
nence; splendor (as conspicuous), beautiful, i prominence; Splendor (som framträdande),
goodly. Strong’s.
vackra, goda. Strong’s.
73. But he that cometh against him shall do
according to his own will, and none shall stand
before him: and he shall stand in the glorious
land, which by his hand shall be consumed.
Daniel 11:16.

73. Nordlandets kung, som rycker emot
honom, skall göra vad han vill, och ingen skall
kunna stå emot honom. Han skall komma in
i det härliga landet, och förstörelse skall ske
genom hans hand. Daniel 11:16.

74. Uriah Smith describes the previous
verse:
“After putting an end to the war, Pompey
demolished the walls of Jerusalem, transferred
several cities from the jurisdiction of Judea
to that of Syria, and imposesd tribute on the
Jews. For the first time Jerusalem was by conquest placed in the hands of Rome, that power
was to hold the ‘glorious land’ in its iron grasp
till it had utterly consumed it.” Daniel and the
Revlation, 247.

74. Uriah Smith beskriver den ovanstående
texten:
“Sedan Pompejus hade afslutat kriget, lät
han nedrifva Jerusalems murar, öferflyttade
flear städer, som före den tiden stått under
Judeens domsrätt, till Syriens och pålade judarnas skatt. Sålunda lades Jerusalem, genom eröfring, första gången i händerna på den makt,
som skulle sätta sig fast i ”det härliga landet,”
tills den hade helt och hållet fördärfvat det..”
Daniel och Uppenbarelseboken, 255.

75. I pray thee, let me go over, and see the 75. Låt mig nu få gå över dit och se det goda
good land that is beyond Jordan, that goodly landet på andra sidan Jordan, detta vackra bermountain, and Lebanon. Deuteronomy 3:25.
giga land och Libanon. 5 Moseboken 3:25.
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76. William Miller included his conviction
of the United States having a divine purpose in
his statement which describes why he was led
to his understanding which sparked the Millerite movement:
“In 1813, I received a Captain’s commission
in the U.S. service, and continued in the army
until peace was declared. While there, many
occurences served to weaken my confidence in
the correctness of Deistical principles.
“I was led frequently to compare this country to the children of Israel, before whom
God drove out the inhabitants of their land.
It seemed to me that the Supreme Being must
have watched over the interests of this country
in an especial manner, and delivered us from
the hands of our enemies.
“I was particularly impressed with this view
when I was in battle of Platsburg, when with
1500 regulars, and about 4000 volunteers, we
defeated the British, who were 15,000 strong;
we being also successful at the same time in an
engagement with the British fleet on the lake.
At the commencement of the battle, we looked
upon our defeat as almost certain, and yet we
were victorious. So surprising a result against
such odds, did seem to me like the work of a
mightier power than man.” Mr. Miller’s Apology and Defence, 1–2.

76. William Miller inkluderade sin övertygelse om att Gud hade rest upp Usa i sitt uttalade som beskriver varför han var led till hans
förståelse vilket startade Millerit rörelsen:
“År 1813, mottog jag Kaptens graden i Usa’s
tjänst, och fortsatte i armen tills freden kom.
Det och många händelser hade bidragit till att
försvaga mitt förtroende för precisionen i Deistical principer.
“Jag leddes ofta till att jämföra det här landet
(Usa) med Israels barn, innan Gud drev bort
invånarna i deras land. Det verkar som om den
Högsta måste ha vakat över detta land på ett
speciellt sätt, och friat oss ifrån våra fiender.
“Jag blev väldigt övertygad utav denna syn
när jag var med vid slaget vid Platsburg, då med
1500 ordinära, och ungefär 4000 volontärer,
besegrade vi Britterna som hade 15, 000 man;
vi var också framgångsrika vid samma tidpunkt när vi drabbade samman med den Brittiska flottan på sjön. Vid början av slaget såg
det ut som om vi skulle besegras och ändå blev
vi segrande. Så förvånade var resultatet i jämförelse med oddsen, det verkar vara en mäktigare makt än människor låg bakom detta.” Mr.
Miller’s Apology and Defence, 1–2.

77. “God brought His chosen people out of
the land of Egypt. . . . that He might bring
them to a good land, a land which in His
providence He had prepared for them as a refuge from their enemies. He would bring them
to Himself and encircle them in His everlasting arms; and in return for His goodness and
mercy they were to exalt His name and make it
glorious in the earth.” Prophets and Kings, 16.

77. ”Gud har fört Sitt utvalda folk ut ur
Egypten.. så att Han kan föra dem till ett bra
land, ett land som Han i son nåd har förberett
åt dem, som en tillflykts ort ifrån deras fiender.
Han skulle ta dem till Sig själv och omsluta
dem med sina oändliga armar; och i utbytte
mot Hans godhet och nåd skulle de upphöja
Hans namn och göra det härligt på jorden.”
Prophets and Kings, 16.

78. “Is it in vain that the declaration of eternal truth has been given to this nation to be
carried to all the nations of the world? God
has chosen a people and made them the repositories of truth weighty with eternal results.
To them has been given the light that must illuminate the world. Has God made a mistake?
Are we indeed His chosen instrumentalities?
Are we the men and women who are to bear to

78. ”Är det i onödan som deklarationen om
den eviga sanningen har givits till denna nation som skulle gå ut till hela världen? Gud har
utvalt ett folk och gjort dem till förvaltare utav
sanning, tunga med eviga resultat. Till dem
har det blivit givet det ljus som måste lysa upp
världen. Har Gud gjort ett misstag? Är vi Hans
utvalda instrument? Är vi de män och kvinnor
som skall bära budskapet till världen som är

22 Kungen i Nordlandet

English/Swedish
the world the messages of Revelation fourteen,
to proclaim the message of salvation to those
who are standing on the brink of ruin? Do we
act as if we were?” Selected Messages, book 1, 92.

funnet i Uppenbarelsebokens fjortonde kapitel, att ropa ut budskapet utav frälsning till de
som står på randen av förstörelse? Beter vi oss
som om vi vore dessa?” Selected Messages, book
1, 92.

79. “‘In those days the house of Judah shall
walk with the house of Israel, and they shall
come together out of the land of the north to
the land that I have given for an inheritance
unto your fathers. But I said, How shall I put
thee among the children, and give thee a pleasant land, a goodly heritage of the hosts of the
nations? and I said, Thou shalt call me, My
father; and shalt not turn away from me.’ Jeremiah 3:18–19.

79. “‘På den tiden skall Juda hus gå till Israels
hus, och tillsammans skall de komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till
arvedel. Jag sade: ”Vilken plats skall jag inte
låta dig få bland barnen, och vilket ljuvligt
land skall jag inte ge dig, den allra härligaste
arvedel bland folken.” Och jag sade: Då skall
ni kalla mig fader och inte vända er bort från
mig.’ Jeremia 3:18–19.

80. “When the land which the Lord provided
as an asylum for His people, that they might
worship Him according to the dictates of their
own consciences, the land over which for long
years the shield of Omnipotence has been
spread, the land which God has favored by
making it the depository of the pure religion of
Christ,—when that land shall, through its legislators, abjure the principles of Protestantism,
and give countenance to Romish apostasy in
tampering with God’s law,—it is then that the
final work of the man of sin will be revealed.”
Signs of the Times, June 12, 1893.

80. ”När det land som Herren hade försett
som ett asyl (tillflyktsort) för Sitt folk, så att
de skulle kunna tillbe Honom efter deras eget
samvete, de land som under så många år haft
Allmaktens sköld utbredd över sig, det land
som Gud har gynnat genom att ge det den
Kristus rena religionen,-- när detta land skall
genom sina lagstiftare, avsvärja protestantismens principer, för att följa de Romerska förfallet i att manipulera Guds lag, det är så att
det sista arbetet utav laglöshetens människa
kommer att avslöjas.” Signs of the Times, June
12, 1893.

81. “The Lord has done more for the United
States than any other country upon which the
sun shines. Here He provided an asylum for
His people, where they could worship Him
according to the dictates of conscience. Here
Christianity has progressed in its purity. The
life-giving doctrine of the one Mediator between God and man has been freely taught.
God designed that this country should ever
remain free for all people to worship Him in
accordance with the dictates of conscience. He
designed that its civil institutions, in their expansive productions, should represent the freedom of gospel privileges.” Maranatha, 193.

81. ”Herren har gjort mer för Usa än för något
annat land under solen. Här ger Han Sitt folk
en tillflyktsort, där de kan tillbe Honom enligt
deras samvete. Här har Kristendomen utvecklats i sin renhet. Den livgivande doktrinen om
den enda Medlare mellan Gud och människan
har blivit förkunnad. Gud utformade att detta
land skulle för alltid förbli fritt för alla folk
att tillbe Honom enligt deras samvete. Han
formade dess civila institutioner, i deras stora
produktioner skulle de representera friheten
utav evangeliet.” Maranatha, 193.

82. “The unrivaled mercies and blessings of 82. “The unrivaled mercies and blessings of
God have been showered upon our nation, God have been showered upon our nation,
it has been a land of liberty, and the glory of it has been a land of liberty, and the glory of
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the whole earth.” Review and Herald, May 2, the whole earth.” Review and Herald, May 2,
1893.
1893.
83. “America, . . . where the greatest light
from heaven has been shining upon the people, can become the place of greatest peril and
darkness because the people do not continue
to practice the truth and walk in the light.” Selected Messages, book 3, 387.

83. ”Amerika, ... det klaraste ljuset ifrån
himlen har skinit på dess folk, kan nu bli den
farligaste och mörkaste plats därför att folket
inte fortsätter att praktisera de sanningar och
inte vandrar i ljuset.” Selected Messages, book
3, 387.

84. “The people of the United States have
been a favored people; but when they restrict
religious liberty, surrender Protestantism, and
give countenance to popery, the measure of
their guilt will be full, and ‘national apostasy’
will be registered in the books of heaven. The
result of this apostasy will be national ruin.”
Review and Herald, May 2, 1893.

84. “Folket i USA har varit ett gynnat folk,
men när de begränsar religionsfriheten, överlämnar protestantismen, och ger plats för
påvedömet, då är måttet utav deras skuld fullt,
och nationens fall “kommer att skrivas upp i
de himmelska böckerna. Resultatet utav ett
nationellt fall kommer att leda till nationell
förstörelse.” Review and Herald, May 2, 1893.

85. “Our land is in jeopardy. The time is
drawing on when its legislators shall so abjure the principles of Protestantism as to give
countenance to Romish apostasy. The people
for whom God has so marvelously wrought,
strengthening them to throw off the galling
yoke of popery, will by a national act give vigor
to the corrupt faith of Rome, and thus arouse
the tyranny which only waits for a touch to
start again into cruelty and despotism. With
rapid steps are we already approaching this period.” The Spirit of Prophecy, vol. 4, 410.

85. ”Vårat land är i fara. Tiden närmar sig
när dess lagstiftare skall överge de protestantiska principerna för att bredda vägen för Roms
avfall. Folket som Gud har på en sådan fantastiskt sätt bearbetat kommer Han att ge kraft
till så att de kan kasta av de tunga ok utav Romanism, som kommer utav en nationell handling att ge kraft till Roms korrupta tro, och
därmed väcks den tyranni som bara väntar på
en rörelse för att börja på nytt med grymhet
och ondska. Med raska steg närmar vi oss denna period.” The Spirit of Prophecy, vol. 4, 410.

Overthrown
86. “When the law of God is made void the
church will be sifted by fiery trials, and a larger
portion than we now anticipate, will give heed
to seducing spirits and doctrines of devils.” Selected Messages, book 2, 368.

MÅNGA SKALL FALLA
86. “När Guds lag är ogiltigförklaras kommer kyrkan att siktas genom (utav) eld prov,
och en större del än vi förväntar oss, kommer
att bli förförda utav andar och Satans doktriner. ” Selected Messages, book 2, 368.

87. “The great issue near at hand will weed
out those whom God has not appointed and
He will have a pure, true, sanctified ministry
prepared for the latter rain.” Selected Messages,
book 3, 385.

87. ”Det stora problem som ligger nära till
hands kommer att rensa ut de som Gud inte
har utsett, Han vill ha en ren, sann och helgad
församling, beredd för det sena regnet.” Selected Messages, book 3, 385.

88. “As the storm approaches, a large class
who have professed faith in the third angel’s
message, but have not been sanctified through
obedience to the truth, abandon their posi-

88. “När stormen närmar sig kommer många som har bekänt sig tro på den tredje ängelns budskap, men som inte har blivit helgade genom lydnad för sanningen, att svika
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tion and join the ranks of the opposition.” The
Great Controversy, 608.

sin övertygelse och går över till motståndarens
led.” Den Stora Striden, 552.

89. “In the absence of the persecution there
have drifted into our ranks men who appear
sound and their Christianity unquestionable,
but who, if persecution should arise, would go
out from us.” Evangelism, 360.

89. ”I förföljelse frånvaro har det kommit
in män som verkar vara sunda och deras Kristendom går inte att ifrågasätta, men som vid
förföljelse skulle resa sig, och gå ut ifrån oss.”
Evangelsim, 360.

90. “The work which the church has failed
to do in a time of peace and prosperity she
will have to do in a terrible crisis under most
discouraging, forbidding circumstances. The
warnings that worldly conformity has silenced
or withheld must be given under the fiercest
opposition from enemies of the faith. And at
that time the superficial, conservative class,
whose influence has steadily retarded the progress of the work, will renounce the faith and
take their stand with its avowed enemies, toward whom their sympathies have long been
tending.” Testimonies, vol. 5, 463.

90. ”De arbete som Kyrkan har misslyckats med under tider av fred och välfärd kommer hon bli tvingad att göra under hemska
kriser under de mest avskräckande, förbjudna
omständigheter. De varningar som världslig
bekvämlighet har tystat eller tillbaka hållit
måste ges under glödande motstånd ifrån våra
tros fiender. Och vi den tiden kommer de ytliga, konservativa klassen, vars inflytande har
stadigt hållit tillbaka framgången utav arbetet,
kommer att avstå från sin tro och ställa sig bakom deras uttalade fiender, de som har fått deras sympatier.” Testimonies, vol. 5, 463.

Unrighteous Decrees
ORÄTTFÄRDIGT DEKRET
91. Woe unto them that decree unrighteous 91. Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar
decrees, and that write grievousness which they och skriver orätta lagar. Jesaja 10:1.
have prescribed. Isaiah 10:1.
When and Then
92. “When the law of God is being made
void, when His name is dishonored, when it
is considered disloyal to the laws of the land
to keep the seventh day as the Sabbath, when
wolves in sheep’s clothing, through blindness
of mind and hardness of heart, are seeking to
compel the conscience, shall we give up our
loyalty to God? No, no. The wrongdoer is filled
with a Satanic hatred against those who are
loyal to the commandments of God, but the
value of God’s law as a rule of conduct must
be made manifest. The zeal of those who obey
the Lord will be increased as the world and the
church unite in making void the law. They will
say with the Psalmist, ‘I love thy commandments above gold; yea above fine gold’ [Psalm
119:127]. This is what will be sure to occur
when the law of God is made void by a national act. When Sunday is exalted and sustained by law, then the principle that actuates

NÄR OCH DÅ
92. ”När Guds lag ogiltig förklaras, när Hans
namn är oärat, när det är betraktat olagligt att
hålla Sjunde dags Sabbaten, när vargar går omkring i fårakläder och försöker tvinga samvetet
genom blindhet i tanke och hårdhet i hjärtat,
skall vi ge upp vår lojalitet mot Gud? Nej, nej.
Felgöraren är fylld utav Sataniskt hat mot de
som är lojala mot Guds budord. Men värdet
utav Guds lag som en förhållningsregel måste
visas. Ivern hos de som vill lyda Herren kommer att öka när kyrkan och världen enas för
att tillintetgöra lagen. De kommer säga som
Psalmisten, ”Därför älskar jag dina bud mer än
guld, ja, mer än fint guld.” (Psalm 119:125).
Detta kommer säkert att ske när Guds lag
blir motsagd utav en nationell handling. När
Söndagen är exalterad och upphöjd i lagen,
då kommer Guds folks principer att synas,
så som de tre Hebréerna visade deras principer när Nebukadnessar befallde dem att tillbe
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the people of God will be made manifest, as guld statyn i Duraslätten. Vi kan se vad våran
the principle of the three Hebrews was made uppgift är när sanningen är övertäckt med falmanifest when Nebuchadnezzar commanded skhet.” Manuscript Releases, vol. 13, 71.
them to worship the golden image in the plain
of Dura. We can see what our duty is when the
truth is overborne by falsehood.” Manuscript
Releases, vol. 13, 71.
93. “There are thousands upon thousands
who bear aloft the standard of the world’s sabbath, exalting the image of the papacy created
by the man of sin. The church worship the
image of the beast, and receive his mark, even
as the inhabitants of Babylon worshiped the
golden image which Nebuchadnezzar set up in
the Plain of Dura.” General Conference Daily
Bulletin, 178–179.

93. ”Där är tusen och åter tusen som
bär världens sabbats fana högt, upphöjer
påvedömets bild skapat utav laglöshetens människa. Kyrkan tillber odjurets bild, och mottar
dess märke, precis som invånarna i Babylon
tillbad guld statyn som Nebukadnessar hade
satt upp i Duraslätten.” General Conference
Daily Bulletin, 178–179.

Hands - Out of; Stretch Forth
94. “When our nation shall so abjure the
principles of its government as to enact a Sunday law, Protestantism will in this act join
hands with popery.” Testimonies, vol. 5, 712.

HAN SKALL STRÄCKA UT SIN HAND
94. ”När vårat land skall ifrån säga sig principerna utav dess regering för att göra en Söndags
lag, kommer Protestantismen i denna handling
att skaka hand med påvedömet.” Testimonies,
vol. 5, 712.

95. “How the Roman Church can clear herself from the charge of idolatry we cannot see. .
. . And this is the religion which Protestants are
beginning to look upon with so much favor,
and will eventually be united with Protestantism. This union will not, however, be effected
by a change in Catholicism; for Rome never
changes. She claims infallibility. It is Protestantism that will change. The adoption of liberal ideas on its part will bring it where it can
clasp the hand of Catholicism.” Review and
Herald, June 1, 1886.

95. ”Hur den Romerska Kyrkan kan klara
sig ifrån åtalen om avgudadyrkan kan vi inte
se... Och det är den religion som Protestanter börjar se på med så stor beundran, och så
småningom kommer att bli förenad med Protestantism. Denna union kommer inte att ske
på grund utav en förändring i Katolicism; för
Rom ändras aldrig. Hon hävdar ofelbarhet.
Det är Protestantismen som kommer att ändra
sig. Adoptionen utav liberala idéer kommer
att leda till att Protestantismen kommer ditt
där den kan slå ihop handen med Katolicism.”
Review and Herald, June 1, 1886.

96. “By the decree enforcing the institution of
the Papacy in violation of the law of God, our
nation will disconnect herself fully from righteousness. When Protestantism shall stretch her
hand across the gulf to grasp the hand of the
Roman power, when she shall reach over the
abyss to clasp hands with Spiritualism, when,
under the influence of this threefold union,
our country shall repudiate every principle of
its Constitution as a Protestant and republican

96. ”Genom dekretet som påtvingar
påvedömets institution som bryter emot Guds
lag, kommer våran nation att separera sig helt
ifrån rättfärdighet. När Protestantismen skall
sträcka sin hand över klyftan för att ta handen ifrån den Romerska kraften, när hon
skall räcka sig över avgrunden för att klappa
Spiritismens hand, sedan, påverkade av detta
tredubbla förbund, skall vårat land ta avstånd
ifrån varje princip i sin konstitution som en
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government, and shall make provision for the
propagation of papal falsehoods and delusions,
then we may know that the time has come for
the marvelous working of Satan and that the
end is near.” Testimonies, vol. 5, 451.

protestantisk republik, och skall propagera för
de påvliga lögner och vanföreställningar, sedan
kommer vi veta att tiden har kommit för Satans bedragande arbete och att slutet är nära.”
Testimonies, vol. 5, 451.

Steps - At His Steps
97. “The Protestants of the United States will
be foremost in stretching their hands across
the gulf to grasp the hand of Spiritualism; they
will reach over the abyss to clasp hands with
the Roman power; and under the influence of
this threefold union, this country will follow
in the steps of Rome in trampling on the rights
of conscience.” The Great Controversy, 588.

MÅNGA SKALL FALLA
97. “Protestanterna i Förenta staterna blir de
första som räcker händerna över klyftan för att
gripa spritismens hand. De kommer också att
sträcka sig ut över avgrunden för att gripa den
romerska kyrkans hand. Påverkade av detta
tredubbla förbund kommer detta land att följa
i katolisismens spår och trampa samvetets rättigheter under fötterna.”Den Stora Striden, 534.

98. “In the movements now in progress in
the United States to secure for the institutions
and usages of the church the support of the
state, Protestants are following in the steps of
papists. Nay, more, they are opening the door
for the Papacy to regain in Protestant America
the supremacy which she has lost in the Old
World.” The Great Controversy, 573.

98. “De rörelser som nu utvecklas i de Förenta staterna kommer att försäkra kyrkans institutioner och doktrinerna stöd ifrån statens
sida, följer protestanterna i katolikernas spår.
Eller, kanske mer än så, de öppnar dörrarna
för katolska kyrkan, så att den i protestantiska
Amerika kan återvinna den överhöghet som
den har förlorat i den gamla världen.” Den
Stora Striden, 521.

99. Can two walk together, except they be
agreed? Amos 3:3.

99. Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det? Amos 3:3.

Escape
100. escape—4422: a prim. root; prop. to be
smooth, i.e. (by impl.) to escape (as if by slipperiness); causat. to release or rescue; to bring
forth young, emit sparks: –deliver (self ), escape, lay, leap out, let alone, let go, preserve,
save. Strong’s.

UNDKOMMA
100. Undkomma—4422: en prim. root;
förslag. ska vara mjuka, det vill säga (av
Genomf.) fly (som genom HALKA); causat.
att frigöra eller rädda, att föra fram unga, avger
gnistor:-ge (själv), fly, bestämmer, kliv ut, än
mindre, låt gå, bevara, spara. Strong’s.

101. “The law of God cannot be made void by
the law of a nation. When the law is trampled
in the dust, the sacredness of the commandments of God will be vindicated by those who
are loyal to Him. We are to make no railing
accusation against the nations, for this would
close our way so that we could not set the
light before the people. Every objection raised
against the commandments of God will make
a way for the advancement of truth and enable
its advocates to present its value before men.
There is a beauty and force in the truth that

101. ”Guds lag kan inte bli förändrad utav en
nations lagar. När lagen är släpad i marken,
kommer heligheten av budorden utav Guds
vilja att bli rättfärdig förklarad, utav de som
är lojala emot Honom. Vi skall inte anklaga
nationerna, för det skulle stänga våran väg
så att vi inte kunde se ljuset framför folket.
Varje invändning emot Guds budord kommer
att öppna en dör för sanningens framtåg och
kommer att ge dess förkunnare en möjlighet
att presentera Guds lags värde för människorna. Där finns en skönhet och kraft i sanninKungen i Nordlandet 27
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nothing can make so apparent as opposition
and persecution. When this is revealed, many
will be converted to the truth.” Manuscript Releases, vol. 12, 141–142.

gen som ingenting kan göra så uppenbart som
förföljelse. När detta är uppenbarat, kommer
många att omvända sig till sanningen.” Manuscript Releases, vol. 12, 141–142.

The Closed Door
102. “Many who have known the truth have
corrupted their way before God and have departed from the faith. The broken ranks will
be filled up by those represented by Christ as
coming in at the eleventh hour. There are many
with whom the Spirit of God is striving. The
time of God’s destructive judgments is the time
of mercy for those who have no opportunity to
learn what is truth. Tenderly will the Lord look
upon them. His heart of mercy is touched; His
hand is still stretched out to save, while the
door is closed to those who would not enter.
Large numbers will be admitted who in these
last days hear the truth for the first time.” This
Day With God, 163.

DEN STÄNGDA DÖRREN
102. ”Många som har känt till sanningen har
gjort sin väg korrupt framför Gud och har vikt
av ifrån tron. De tomma platserna kommer
att fyllas utav de som är representerades utav
Kristus som de elfte timmes arbetare. Det är
många som Guds Ande strävar efter. Tiden för
Guds förstörande domar är tiden för nåd för
de som inte har haft någon möjlighet att lära
sig vad som är sant. Varsamt vill Herren se på
dem. Hans hjärta av nåd är rört; Hans hand
är fortfarande utsträckt för att rädda, medan
dörren är stängd för de som inte ville gå in.
Stora grupper kommer att bli upptagna utav
sanningen som hör den för första gången.” This
Day With God, 163.

103. “There are diligent students of the word
of prophecy in all parts of the world, who are
obtaining light and still greater light from
searching the Scriptures. This is true of all nations, of all tribes, and all peoples. These will
come from the grossest error, and will take the
places of those who have had opportunities
and privileges and have not prized them. These
have worked out their own salvation with fear
and trembling lest they become deficient in
doing the ways and will of God, while those
who have great light, have, through perversity
of their own natural hearts, turned away from
Christ because displeased with the requirements.
“But God will not be left without witness.
The one-hour labourers will be brought in at
the eleventh hour, and will consecrate ability
and all their entrusted means to advance the
work. These will receive the reward for their
faithfulness, because they are true to principle and shun not their duty to declare the
whole counsel of God. When those who have
had abundance of light throw off the restraint
which the Word of God imposes, and make
void His law, others will come in to fill their

103. ”De finns flitiga studenter utav profetians
ord, i alla delar av världen som tar emot ljus
och klarare ljus ifrån att söka i Skrifterna. Det
är sant bland alla nationer, stammar och folk.
De kommer att komma de farligaste villoläror,
för att ta platsen ifrån de som hade möjlighet
och privilegiet (att studera) men värdesatte
inte det. Dessa har arbetat ut sin egen frälsning med rädsla och skakande kroppar för att de
inte skulle komma i korta framför Guds vilja
och vägar, medan de som hade mycket ljus har
genom deras förhärdade hjärtan vänt sig ifrån
Kristus för att de var missnöjda med kraven.
”Men Gud vill inte bli lämnad utan vittnen. De första timmens arbetare kommer att
komma in vid den elfte timmen, och kommer
att lägga all sin kraft på sanningens framgång.
Dessa kommer att ta emot belöningen för deras trofasthet, för att de är sanna lärjungar och
håller hårt på principer och försummar inte
deras plikt att förkunna Guds råd. När dessa
som har haft en massa ljus kastar ifrån sig sin
återhållsamhet som Guds Ord ger, och bryter
Hans lag, kommer andra och fyller deras plats,
och tar deras krona...
”Stort är Guds arbete. Män väljer sida. Även
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place, and take their crown. . . .
“Great is the work of the Lord. Men are
choosing sides. Even those supposed to be heathen will choose the side of Christ, while those
who become offended, as did the disciples, will
go away and walk no more with Him. And others will come in and occupy the place they have
left vacant. The time is very near when man
shall have reached the prescribed limits. . . The
record of their works in the books of heaven is
‘Weighed in the balances, and found wanting.’
Testimonies to Southern Africa, 50–51.

de som bekänner sig som hedningar kommer
att välja Kristi sida, medan de som skämdes,
som lärjungarna, kommer att gå iväg och de
går inte längre med Honom. Och andra kommer att komma in och ta deras plats som de
har lämnat. Tiden är väldigt nära när människan skall nå de till tänkta gränserna... I de
himmelska böckerna står det om dem ”Vägd
på en våg men funnen för lätt.” Testimonies to
Southern Africa, 50–51.

The Christian Theatre
104. “In the great conflict between faith and
unbelief, the whole Christian world will be
involved.” Review and Herald, February 7,
1893.

DEN KRISTNA TEATERN
104. ”I den stora konflikten mellan tro och
otro, kommer hela den Kristna världen att bli
involverad.” Review and Herald, February 7,
1893.

105. “Before the final visitation of God’s judgments upon the earth there will be among the
people of the Lord such a revival of primitive
godliness as has not been witnessed since apostolic times. The Spirit and power of God
will be poured out upon His children. At that
time many will separate themselves from those
churches in which the love of the world has
supplanted love for God and His Word. Many,
both ministers and people, will gladly accept
those great truths which God has caused to be
proclaimed at this time to prepare a people for
the Lord’s second coming. . . . Under a religious guise, Satan will seek to extend his influence over the Christian world.” The Great
Controversy, 464.

105. ”Innan Guds straffdomar slutligen hemsöker jorden, kommer det bland Guds folk att
ske en sådant återuppväckelse av ursprunglig
gudsfruktan, som man inte har sett sedan apostlarnas dagar. Guds Ande och kraft kommer
att utgjutas över hans barn. På den tiden kommer många att skilja sig ifrån sina församlingar, där kärleken till världen har trängt undan
kärleken till Gud och till Hans ord. Många,
både predikanter och medlemmar, kommer
att med glädje ta emot de stora sanningar som
Gud låter förkunnas i denna tid för att bereda
ett folk för Kristi andra ankomst... I kristen
förklädnad kommer Satan att försöka utvidga
sitt inflytande över kristenheten.” Den Stora
Striden, 425-426.

106. “The so-called Christian world is to be
the theater of great and decisive actions.” Selected Messages, book 3, 392.

106. ”Den så kallade Kristna världen kommer
att bli en teater av stora och beslutsamma åtaganden.” Selected Messages, book 3, 392.

107. “All Christendom will be divided into
two great classes.” The Great Controversy, 450.

107. “När vi har nått denna fas av striden,
kommer kristenheten att indelas i två grupper.” Den Stora Striden, 411.

108. “As the Sabbath has become the special
point of controversy throughout Christendom,
and religious and secular authorities have combined to enforce the observance of the Sunday,
the persistent refusal of a small minority to

108. “Sabbaten har blivit den särskilda stridsfrågan inom hela kristenheten. De religiösa
och världsliga myndigheterna har förenat sig
för att inskärpa firandet av söndagen. Det lilla
fåtal som konsekvent vägrar att ge efter för det
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yield to the popular demand will make them
objects of universal execration.” The Great
Controversy, 615.

populära kravet, kommer att bli föremål för ett
världsomfattande förakt och hat.” Den Stora
Striden, 559.

109. And other sheep I have, which are not
of this fold: them also I must bring, and they
shall hear my voice; and there shall be one fold,
and one shepherd.

109. 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. John. 10:16

110. “When those that ‘believed not the
truth, but had pleasure in unrighteousness’
2 Thessalonians 2:12, shall be left to receive
strong delusion and to believe a lie, then the
light of truth will shine upon all whose hearts
are open to receive it, and all the children of
the Lord that remain in Babylon will heed the
call: ‘Come out of her, my people.’ Revelation
18:4. Maranatha, 173.

110. ”När de som ”inte har trott på sanningen
utan njutit av orättfärdigheten.” 2 Tessalonikerbrevet 2:12, skall bli lämnade och bedragna
och tro en lögn, sen kommer sanningens ljus
skina över alla hjärtan som är öppna att ta emot
det, och alla Guds barn som är kvar i Babylon
kommer att lyssna på ropet: ‘Gå ut från henne.’
Uppenbarelseboken 18:4. Maranatha, 173.

Lots Descendants In Symbol
111. But the same day that Lot went out of
Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. Even thus shall it
be in the day when the Son of man is revealed.
Luke 17:29–30.

LOTS AVKOMMA I SYMBOL
111. Men den dag då Lot gick ut från Sodom
lät Gud eld och svavel regna från himmlen och
gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det
vara den dag då Människosonen uppenbarar
sig. Luk. 17:29–30.

112. “Servants of God, endowed with power
from on high, with their faces lighted up, and
shining with holy consecration, went forth to
proclaim the message from heaven. Souls that
were scattered all through the religious bodies answered to the call, and the precious were
hurried out of the doomed churches, as Lot
was hurried out of Sodom before her destruction.” Early Writings, 278–279.

112. “Utrustade med kraft från det höga och
med ansikten strålande av helig hängivenhet,
gingo Guds tjänare ut för att förkunna budskapet från himmelen. Själar, som voro spridda
överallt i de religiösa lägren, åtlydde kallelsen,
och de utvalda blevo skyndsamt tagna ut ur de
dömda kyrkosamfunden, liksom Lot skyndsamt fördes ut ur Sodom, innan staden tillintetgjordes.” Adventbudskapet, 353.

Edom, Moab, And Ammon
113. Daniel 11:41
Edom: red. Descendant of Esau.
Moab: from father. Descendant of Lot.
The chief of the children of Ammon: paternal uncle. Descendants of Lot, (plural).

EDOM, MOAB, OCH AMMON
113. Daniel 11:41
Edom: är en avkomma ifrån Esau.
Moab: är en avkomma ifrån Lot.
Huvuddelen av Ammons avkomlingar:
Föreldra, Morbror. Lots avkomlingar, (plural).
Isaiah 11:14—
Jesaja11:14
Edom, Moab, children of Ammon, (pluEdom, Moab, Ammons avkomlingar, (plural).
ral).
Nehemiah 2:19—
Sanballat the Horonite: the moon-god; sin
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has given life. A Moabite.
har gett liv. En Moabite.
Tobiah the Ammonite: Yahweh is good.
Ammonitiske Tobia: Yahweh är god.
Geshem the Arabian: born in the rainy
Araben Gesem: född i den regniga årstiden.
season. Descendant of Ishmael.
Avkomling ifrån Ishmael.
Araber är en
Arabians are a family of tribes, (plural). familj utav stammar
Judges 6:3; 7:12
Domarboken 6:3; 7:12
Midian: strife. Descendant of Abraham
Midian: stridigheter. Ättling till Abraham
from Keturah.
från Keturas
Amal: trouble. Descendant of Esau.
Amal: problem. Ättling till Esau.
The children of the east, (plural). Associated
österläningarna, (plural). Förknippad med
with Balaam.
Bileam.
Numbers 22:4–5
4 Moseboken 22:4–5
Moab, Midian, Balaam of Pethor which is
Moab, Midjan, Bileam av Pethor som är i
in the land of the children of his people, (plu- landet utav hans folks barn, (plural).
ral).
Uppenbarelseboken 16:12–13
Revelation 16:12–13
Draken: Spritism.
Dragon: Spiritualism.
Odjuret: Katolicism.
Beast: Catholicism.
Falske profeten: Fallen protestantism, (flera
False prophet: Apostate Protestantism, (mul- kyrkor, plural).
tiple churches, plural).
John 19:19–20
John 19:19–20
Hebreiska: en från den andra sidan, AbraHebrew: one from the other side, Abraham, ham, Shem.
Shem.
Grekiska: söner av Ionians, Japheth (plural
Greek: sons of the Ionians, Japheth (pluLatin:Roman: Jag ät högt satt, Babylon
ral).
grundades av Nimrod, en avkomling av Ham.
Latin: Roman: I have exalted, Babylon was
founded by Nimrod, a descendant of Ham.
The Banner
114. “In vision I saw two armies in terrible
conflict. One army was led by banners bearing the world’s insignia; the other was led by
the bloodstained banner of Prince Immanuel. Standard after standard was left to trail in
the dust as company after company from the
Lord’s army joined the foe and tribe after tribe
from the ranks of the enemy united with the
commandment-keeping people of God. . . .
The army following the banner with the inscription, ‘The commandments of God, and
the faith of Jesus,’ was gloriously triumphant.”
Testimonies, vol. 8, 41.

FANAN
114. ” I en syn såg jag två arméer in en fruktansvärd konflikt. En arme var ledd med
världens fanan och dess sigill; den andra var
led med den blodfläckade fanan utav Prins
Emanuel. Standard efter standard lämnades
kvar, i dammet medan kompani efter kompani ifrån Herrens arme slöt upp med fienden
och stam efter stam ifrån fiendes läger slöt upp
med Guds budords-följande folk.. Armen som
följde fanan med inskriptionen ”Guds bud och
tron på Jesus.” var triumferade och underbar.”
Testimonies, vol. 8, 41.

115. “September 23, the Lord showed me
that He had stretched out His hand the sec-

115. “Den 23 September visade Herren mig,
att han för andra gången hade uträckt sin hand
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ond time to recover the remnant of His
people, and that efforts must be redoubled
in this gathering time. . . . In the gathering,
when God has set His hand to gather His
people, efforts to spread the truth will have
their designed effect. All should be united
and zealous in the work.” Early Writings, 74.

för att församla kvarlevan av sitt folk och att
ansträngningarna börs fördubblas under denna
församlandets tid. . . . Under församladet, då
Gud uträckt sin hand för att utbreda sanningen hava åsyftad verkan. Alla bör vara förenade
och nitälska för verksamheten.” Adventbudskapet, 96-97.

116. In that day there shall be a root of Jesse,
which shall stand for an ensign of the people;
to it shall the Gentiles seek: and his rest shall
be glorious. And it shall come to pass in that
day, that the Lord shall set his hand again the
second time to recover the remnant of his
people, which shall be left, from Assyria, and
from Egypt, from Pathros, and from Cush,
and from Elam, and from Shinar, and from
Hamath, and from the islands of the sea. And
he shall set up an ensign for the nations, and
shall assemble the outcasts of Israel, and gather
together the dispersed of Judah from the four
corners of the earth.
The envy also of Ephraim shall depart,
and the adversaries of Judah shall be cut off:
Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall
not vex Ephraim. But they shall fly upon the
shoulders of the Philistines toward the west;
they shall spoil them of the east together: they
shall lay their hand upon Edom and Moab;
and the children of Ammon shall obey them.
And the Lord shall utterly destroy the tongue
of the Egyptian sea; and with his mighty wind
shall he shake his hand over the river, and shall
smite it in the seven streams, and make men
go over dryshod. And there shall be a highway
for the remnant of his people, which shall be
left, from Assyria; like as it was to Israel in the
day that he came up out of the land of Egypt.
Isaiah 11:10–16.

116. Det skall ske på den dagen att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som
ett baner för folken, och hans boning skall
vara härlig. På den dagen skall Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa
en rest av sitt folk, som är kvar från Assyrien,
Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinear, Hamat
och havsländerna. Han skall resa ett baner för
hednafolken och samla de fördrivna av Israel
och de kringsspridda av Juda från jordens fyra
hörn.
Då skall Efraims avund upphöra och Juda
fiender utrotas. Efraim skall inte avundas Juda,
och Juda inte vara fiende till Efraim. Och de
skall slå ner på filisteernas skuldra i väster,
tillsammans skall de ta byte från folken i öster.
Över Edom och Moab skall de räcka ut sin
hand och Ammons barn skall lyda dem. Och
Herren skall låta Egyptens havsvik torka ut
och lyfta sin hand emot floden genom en brännande vind. Han skall klyva den i sju bäckar,
så att man kan gå torrskodd över. Det skall bli
en banad väg för den rest av hans folk som är
kvar från Assyrien, liksom det var för Israel
den dag de drog upp ur Egyptens land. Jesaja
11:10–16.

117. baner—5251: from 5264; en flagga,
117. ensign—5251: from 5264; a flag; also även ett segel, av Genomf. en Flagstaff, gen.
a sail; by impl. a flagstaff; gen. a signal; fig. a en signal, FIG. ett symboliskt:-banner, pol,
token: –banner, pole, sail, (en-)sign, standard. segla, (sv) tecken, standard. 5264: att glimma
5264: to gleam from afar, i.e. to be conspicu- på avstånd, dvs att vara väl synlig som en sigous as a signal; to raise a beacon:–lift up as an nal, att ta upp en ledstjärna:-hissen upp som
ensign, standard bearer. Strong’s.
en fana, bäraren. Strong’s.
118. “It is at this time that the true Sabbath 118. ”Det är vid denna tidpunkt som den sanmust be brought before the people both by pen na Sabbaten måste bäras fram framför folket
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and by voice. As the fourth commandment of
the Decalogue and those that observe it are ignored and despised, the faithful few know that
it is the time not to hide their face but exalt
the law of Jehovah by unfurling the banner
on which is inscribed the message of the third
angel, ‘Here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.’” Revelation 14:12. Evangelism, 281.

både med penna och röst. Som det fjärde budet och de som följer det är ignorerade och
hatade, de få trogna vet att det inte är tid att
gömma sina ansikten utan att lyfta upp Jehovas lag genom att öppna och hålla upp fanan
med inskriptionen utav den tredje ängeln, ”De
håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”
Uppenbarelseboken 14:12. Evangelism, 281.

119. “For about forty years, students of
prophecy in the United States have presented
this testimony to the world. In the events now
taking place is seen a rapid advance toward
the fulfillment of the prediction. With Protestant teachers there is the same claim of divine
authority for Sunday-keeping, and the same
lack of scriptural evidence, as with the papist
leaders who fabricated miracles to supply the
place of a command from God. The assertion
that God’s judgments are visited upon men for
their violation of the Sunday-sabbath, will be
repeated; already it is beginning to be urged.
And a movement to enforce Sunday observance is fast gaining ground.” The Great Controversy, 579.

119. “Sedan mitten av 1800-talet har de som
studerat Bibelns förutsägelser, förkunnat detta
för världen. Det som nu sker vittnar om att
vi snabbt närmar oss uppfyllelsen av det som
förutsagts. Protestantiska förkunnare hävdar
att de har gudomlig auktoritet att hålla söndagen helig, men de kan inte framlägga några
bibliska bevis för detta. I själva verket befinner
de sig i samma situation som de katolska ledare, som berättade om uppdiktade underverk
som ersättning för en befallning från Gud.
Påståenden om att Guds straff skall hemsöka
människorna för att de överträder söndagen
som vilodag kommer att återupprepas. Vi
märker det redan. En rörelse för att genomdriva helighållandet av söndagen vinner snabbt
framgång.” Den Stora Striden, 526.

Taking The World

Ta Världen

120. He shall stretch forth his hand also upon
the countries: and the land of Egypt shall not
escape. Daniel 11:42.

120. Ja, han skall sträcka ut sin hand mot länderna. Egypten skall inte slippa undan. Daniel
11:42.

Egypt
121. “Why is it so hard to lead a self-denying,
humble life? Because professed Christians are
not dead to the world. It is easy living after we
are dead. But many are longing for the leeks
and onions of Egypt. They have a disposition
to act and dress as much like the world as possible and yet go to heaven. Such climb up some
other way. They do not enter through the strait
gate and narrow way.” Testimonies, vol. 1, 131.

EGYPTEN
121. ”Varför är det så svårt att leva ett
självförnekande ödmjukt liv? För att de som
bekänner sig kristna har inte dött ifrån världen.
Det är lätt att leva efter vi är döda. Men många längtar efter lökarna och purjolökarna ifrån Egypten. De vill agera och klä sig så likt
världen som möjligt och ändå komma till
himmelen. Sådana klättrar upp på någon annan väg. De kommer inte att gå in igenom den
raka porten och den smala stigen.” Testimonies,
vol. 1, 131.
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122. “I am filled with sadness when I think of
our condition as a people. The Lord has not
closed heaven to us, but our own course of continual backsliding has separated us from God.
Pride, covetousness, and love of the world have
lived in the heart without fear of banishment
or condemnation. . . . The church has turned
back from following Christ her leader and is
steadily retreating toward Egypt. . . . Have we
not been seeking the friendship and applause
of the world rather than the presence of Christ
and a deeper knowledge of His will?” Ibid.,
vol. 5, 217–218.

122. ”Jag är fylls utav sorg när jag tänker på
vårat tillstånd som ett folk. Herren har inte
stängt himmelen för oss, men våran egen kurs
bestående utav ständigt bakåt tramp har separerat oss ifrån Gud. Stolthet åtrå och kärlek till världen har levt i hjärtat utan rädsla
för landsförvisning eller fördömelse... Kyrkan
har vänt tillbaka ifrån Kristus hennes ledare,
och gå ständigt tillbaka emot Egypten... Har
vi inte sökt efter vänskap och applåder ifrån
världen snarare än närvaron utav Kristus och
en djupare kunskap om Hans vilja?” Ibid., vol.
5, 217–218.

123. “The plagues of Egypt when God was
about to deliver Israel were similar in character
to those more terrible and extensive judgments
which are to fall upon the world just before the
final deliverance of God’s people.” The Great
Controversy, 627–628.

123. “Egyptens plågor, som föll då Gud ville
befria Israel, liknar den fruktansvärda och mer
vidsträcka vedergällning som drabbar världen
strax innan Guds folk blir befriat.” Den Stora
Striden, 570.

124. “Many are not growing strong, because
they do not take God at his Word. They are
conforming to the world. Every day they pitch
their tents nearer to Egypt, when they should
encamp a day’s march nearer the heavenly Canaan.” Signs of The Times, March 6, 1884.

124. ”Många växer inte starka, därför att de
inte tar Gud på Hans Ord. De formar sig
efter världen. Varje dag slår de tälten närmare
Egypten, när de skulle slå ner tälten en dagsmarsch närmare det himmelska Kanaan.” Signs
of The Times, March 6, 1884.

125. “The Lord God of Israel is to execute
judgment upon the gods of this world, as upon
the gods of Egypt.” Manuscript Releases, vol.
10, 240.

125. ”Herren Gud av Israel skall avverka dom
över gudarna i denna värld, precis som Han
gjorde med Egyptens gudar.” Manuscript Releases, vol. 10, 240.

Escape
126. escape—6413: fem. of 6412; deliverance; concr. an escaped portion: –deliverance,
(that is) escape (-d), remnant. 6412: a refugee:
–(that have) escape (-d, -th), fugitive. Strong’s.

UNDKOMMA
126. Undkomma—6413: fem. av 6412, befrielse, concr. en undgått del:-befrielse, (det är)
fly (-d), rest. 6412: flykting: - (att ha) fly (-d,th), flyktiga. Strong’s.

127. “As America, the land of religious liberty, shall unite with the Papacy in forcing the
conscience and compelling men to honor the
false sabbath, the people of every country on
the globe will be led to follow her example.”
Testimonies, vol. 6, 18.

127. ”Som Amerika, landet som har religiös
frihet, skall bilda en union med Påvedömet
och tvinga samvetet och framstående män att
ära den falska sabbaten, kommer alla länders
folk att följa hennes exempel.” Testimonies, vol.
6, 18.

128. “Foreign nations will follow the example 128. ”Utländska nationer kommer att följa de
of the United States. Though she leads out, yet Förenta Staternas exempel. Även om det komthe same crisis will come upon our people in all mer att börja hos henne, så kommer samma
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parts of the world.” Testimonies, vol. 6, 395.

kris att komma över vårat folk i jordens alla
länder.” Testimonies, vol. 6, 395.

129. “Ever since the Fall, Satan has been at
work to establish himself as ruler of this earth.”
Review and Herald, March 9, 1886.
130. And they worshipped the dragon which
gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, who is like unto
the beast? who is able to make war with him?
. . . And power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. And all that
dwell upon the earth shall worship him, whose
names are not written in the book of life of the
Lamb slain from the foundation of the world.
Revelation 13:4, 7–8.

129. ”Ända sedan fallet, har Satan arbetat för
att fastställa sig själv som denna jords härskare.”
Review and Herald, March 9, 1886.
130. Och man tillbad draken, därför att han
hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man
tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida emot det?” Och åt
vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga
och att besegra dem, och det fick makt över
alla stammar och folk och språk och folkslag.
Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla
som inte har sitt namn skrivet i livets bok som
tillhör Lammet som är slaktat från världens
grundläggning. Uppenbarelseboken13:4, 7–8.

131. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut
down to the ground, which didst weaken the
nations! For thou hast said in thine heart, I
will ascend into heaven, I will exalt my throne
above the stars of God: I will sit also upon the
mount of the congregation, in the sides of the
north: I will ascend above the heights of the
clouds; I will be like the most High. Isaiah
14:12–14.

131. Hur har du inte fallit från himlen, du
strålande stjärna, du gryningens son! Hur har
du inte blivit fälld till jorden, du som slog
ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta:
”Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds
stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall
sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag
skall stiga upp över molnens höjder, jag skall
göra mig lik den Högste.” Jesaja 14:12–14.

132. Who opposeth and exalteth himself above
all that is called God, or that is worshipped; so
that he as God sitteth in the temple of God,
shewing himself that he is God. 2 Thessalonians
2:4.

132. motståndaren som förhäver sig över allt
som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig
i Guds tempel och säger sig vara Gud. 2 Tessalonikerbrevet 2:4.

133. These have one mind, and shall give their
power and strength unto the beast . . . . And
he said to me, The waters which thou sawest,
where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues. . . . For God
hath put in their hearts to fulfill his will, and to
agree, and give their kingdom unto the beast,
until the words of God shall be fulfilled. And
the woman which thou sawest is that great
city, which reigneth over the kings of the earth.
Revelation 17:13, 15, 17–18.

133. De behärskas av ett och samma sinne och
överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. Och han sade till mig: ”Vattnen som
du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Ty Gud
har ingett dem tanken att utföra hans plan och
handla i en och samma avsikt och att ställa sin
kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds
ord går i uppfyllelse. Och kvinnan som du såg
är den stora staden, som regerar över kungarna
på jorden. Uppenbarelseboken 17:13, 15, 17–
18.

134. “‘These have one mind.’ There will be a 134. ””De behärskas av ett och samma sinne.”
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universal bond of union, one great harmony,
a confederacy of Satan’s forces. ‘And shall give
their power and strength to the beast.’ Thus is
manifested the same arbitrary, oppressive power against religious liberty, freedom to worship
God according to the dictates of conscience, as
was manifested by the Papacy, when in the past
it persecuted those who dared to refuse to conform with the religious rites and ceremonies of
Romanism.” Maranatha, 187.

De kommer att bli ett universellt förbund, i
harmoni, en allians av Satans krafter. ”Och
överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret” Sålunda visar sig samma godtyckliga,
förtryckande makt mot religiös frihet, frihet
att tillbe Gud efter sitt samvete, den makt som
kom till uttryck genom påvedömet, när det tidigare förföljde dem som vågade gå emot och
vägrade att följa katolicismens religiösa ceremonier.” Maranatha, 187.

135. “The spirits of devils will go forth to the
kings of the earth and to the whole world, to
fasten them in deception, and urge them on
to unite with Satan in his last struggle against
the government of heaven. By these agencies,
rulers and subjects will be alike deceived.” The
Great Controversy, 624.

135. “Onda andar kommer att gå ut till konungarna på jorden och till hela världens befolkning för att förleda dem. De söker energiskt övertala människorna att förena sig med
Satan i hans sista kamp mot himmelens regering. Därigenom blir både regeringar och folk
bedragna.” Den Stora Striden, 566.

136. But he shall have power over the trea- 136. Han skall erövra skatter av guld och silver
sures of gold and of silver, and over all the pre- och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer
cious things of Egypt: and the Libyans and the och etiopier skall följa honom. Daniel 11:43.
Ethiopians shall be at his steps. Daniel 11:43.
137. And that no man might buy or sell, save 137. Så att ingen kan köpa eller sälja utom
he that had the mark, or the name of the beast, den som har märket, vilddjurets namn eller
or the number of his name. Revelation 13:17. dess tal. Uppenbarelseboken 13:17.
138. steps—4703: from 6805; a step; fig.
companionship:- going, step. 6805: a prim.
root; to pace, i.e. step regularly; (upward) to
mount; (along) to march; (down and caus.) to
hurl: –bring, go, march (through), run over.
Strong’s.

138. följa honom—4703: från 6805, ett steg,
figur. kamratskap: - att gå, steg. 6805: en prim.
root, till takten, dvs steg regelbundet, (uppåt) för att montera, (tillsammans) till mars,
(ned och orsaken.) till KAST:-sätta, gå, mars
(genom), att köra. Strong’s.

139. “With the ungodly there will be a deceptive harmony that but partially conceals a perpetual discord. In their opposition to the will
and the truth of God they are united, while
on every other point they are rent with hatred,
emulation, jealousy, and deadly strife.” Testimonies, vol. 5, 101.

139. ”Det kommer att finnas en bedragande
harmoni bland de ogudaktiga, men den döljer
bara delar utav en evig oenighet. I sitt motstånd mot Guds vilja och sanningar är de eniga, medan på alla andra punkter råder det hat,
svartsjuka och dödliga strider.” Testimonies,
vol. 5, 101.

140. “As we approach the last crisis, it is of
vital moment that harmony and unity exist
among the Lord’s instrumentalities. The world
is filled with storm and war and variance. Yet
under one head—the papal power—the people
will unite to oppose God in the person of His

140. ”När vi närmar oss den sista krisen, är det
avgörande att harmoni och enighet finns bland
Herrens instrument. Världen är fylld med
storm och krig och stridigheter. Men under ett
huvud --- den påvliga makten – folket kommer att enas emot Gud i from utav Hans vitt-
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witnesses. This union is cemented by the great
apostate. While he seeks to unite his agents in
warring against the truth he will work to divide and scatter its advocates. Jealousy, evil surmising, evilspeaking, are instigated by him to
produce discord and dissension.” Testimonies,
vol. 7, 182.

nen. Denna union är på det stora förfall. Medan han söker ena sina agenter att varna mot
de sanningar som han vill arbeta för att splittra
och skingra dess förkunnare. Svartsjuka, onda
gissningar och onda ord, är utav honom som
producerar oenighet och missämja.” Testimonies, vol. 7, 182.

141. “In this time of prevailing iniquity, the
Protestant churches that have rejected a ‘Thus
saith the Lord,’ will reach a strange pass. They
will be converted to the world. In their separation from God, they will seek to make falsehood and apostasy from God the law of the
nation. They will work upon the rulers of the
land to make laws to restore the lost ascendency of the man of sin, who sits in the temple
of God, showing himself that he is God. The
Roman Catholic principles will be taken under
the protection of the state. The protest of Bible
truth will no longer be tolerated by those who
have not made the law of God their rule of
life.” Review and Herald, December 21, 1897.

141. ”I denna tid av rådande laglöshet, har
de Protestantiska kyrkorna förkastat ett ”Så
säger Herren,” de kommer att få konstiga konsekvenser. De kommer att bli omvända utav
världen. I deras separation ifrån Gud, kommer
de att söka efter att göra lögn och avfall ifrån
Gud till nationens lag. De kommer att arbeta
på de styrande i landet för att de skall göra
lagar för återuppbygga laglöshetens människas förlorade välde, som sitter i Guds tempel
och säger sig vara Gud. De Romersk-katolska
principerna kommer att skyddas utav staten.
Protesterna ifrån Bibelns sanningar kommer
inte längre att tolereras utav de som inte har
gjort Guds lag till livets regler.” Review and
Herald, December 21, 1897.

Egypt, Lybia, Ethiopia
142. “In short, that contemporary map of
shame would be the graphic expression of the
atrocity we have come to describe so blandly
as the division of the world into North and
South, which is to say, in plainer terms, the
division of nations, and of populations within
nations, into rich and poor. . . .
“It is just such a map of shame that Pope
John Paul does hold up to the world in his
moral assessment of the geopolitical arrangements that are setting up our future for us. ...
“On the modern map of world shame that
is the subject of so much of John Paul’s attention, North and South do not figure as precise
geographical terms. Instead, they are global
frontiers where wealth and poverty divide not
only nations, but societies within nations. ...
“Whether it is applied in the confines of the
United States, or in the world at large, John
Paul’s moral assessment of North and South is
simple and clear. In a morally adjusted economy, he insists, the rich should not get richer if
the poor get poorer.” Keys of This Blood, Mala-

EGYPTEN, LIBYEN, ETIOPIEN
142. ”Kort sagt, att nutida kartor av skam
vore det grafiska uttryck för den grymhet vi
har kommit att beskriva så bildligt som uppdelningen av världen till nord och syd, det vill
säga, i tydligare ordalag, fördelningen av nationer, och invånare inom nationerna till rika
och fattiga....
”Det är just en sådan karta av skam som
Påven John Paul håller upp för världen i hans
moraliska bedömningar utav geopolitiska arrangemang som skapar vår framtid för oss....
”På den moderna kartan av världs skam som
är föremål för så mycket av John Pauls uppmärksamhet. Nord och syd fundera inte så
mycket över den precisa geografiska termen. I
stället är de globala gränserna där rikedom och
fattigdom delas, inte bara nationer, utan samhällen inom nationer...
”Oavsett om det tillämpas i utkanterna av
Usa, eller i världen som stort. Så är John Pauls
moraliska bedömningar utav nord och syd enkel och tydlig. I ett moraliskt justerade utav
ekonomi, insisterar han, att de rika skall inte
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chi Martin, 163–164, 171.

bli rikare om de fattigare blir fattigare.” Keys of
This Blood, Malachi Martin, 163–164, 171.

143. “Fearful is the issue to which the world
is to be brought. The powers of earth, uniting to war against the commandments of God,
will decree that, “all, both small and great, rich
and poor, free and bond” (Revelation 13:16),
shall conform to the customs of the church by
observance of the false sabbath. All who refuse
compliance will be visited with civil penalties,
and it will finally be declared that they are deserving of death.” The Great Controversy, 604.

143. “Fruktansvärda är de förhållanden i vilka
världen skall dras in. Jordens makter som sluter sig samman för att kämpa mot Guds bud,
kommer att utfärda ett dekret om att ”alla,
både små och stora, både rika och fattiga, både
fria och trälar”, skall följa kyrkornas seder och
iaktta dess falska vilodag. Upp 13:16. Den som
vägrar att lyda kommer att dömas efter borgerlig lag. Till sist kommer man att utfärda en
förklaring att de förtjänar döden.” Den Stora
Striden, 549.

144. And he causeth all, both small and great,
rich and poor, free and bond, to receive a mark
in their right hand, or in their foreheads. Revelation 13:16.

144. Och det tvingar alla, små och stora, rika
och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke
på högra handen eller pannan. Uppenbarelseboken 13:16.

145. But tidings out of the east and out of the
north shall trouble him: therefore he shall go
forth with great fury to destroy, and utterly to
make away many. Daniel 11:44.

145. Då skall han få höra rykten från öster och
norr som förskräcker honom, och han skall
dra ur i stort raseri för att förstöra och förgöra
många . Daniel 11:44.

East And North
146. And I saw another angel ascending from
the east, having the seal of the living God: and
he cried with a loud voice to the four angels,
to whom it was given to hurt the earth and the
sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea,
nor the trees, till we have sealed the servants of
our God in their foreheads. Revelation 7:2–3.

ÖST OCH NORR
146. Och jag såg också en annan ängel med
den levande Gudens sigill stiga upp från öster.
Han ropade med hög röst till de fyra änglarna
som hade fått makt att skada jorden och havet:
”Skada inte jorden eller havet eller träden, förren vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på
deras pannor.” Uppenbarelseboken 7:2–3.

147. “Soon there appears in the east a small
black cloud, about half the size of a man’s hand.
It is the cloud which surrounds the Saviour and
which seems in the distance to be shrouded in
darkness. The people of God know this to be
the sign of the Son of man.” The Great Controversy, 640.

147. “Snart ser man i öster ett litet svart moln,,
ungefär hälften så stort som en hand. Det är
ett moln som omger Frälsaren och som på det
väldiga avståndet tycks vara inhöljt i mörker.
Guds folk vet att detta är Människosonens
tecken.” Den Stora Striden, 580.

148. Who raised up the righteous man from
the east, called him to his foot, gave the nations
before him, and made him rule over kings? he
gave them as the dust to his sword, and as driven
stubble to his bow. . . . I have raised up one from
the north, and he shall come: from the rising
of the sun shall he call upon my name: and he

148. Vem har låtit denne uppstå i öster, han
som möts av rättfärdighet? Vem ger folkslag
i hans våld och gör honom till härskare över
kungar? Vem gör dem till stoft för hans svärd
och som bortblåst halm för hans båge?..... Jag
har låtit en man uppstå i norr, och han kommer ifrån öster. Han skall åkalla mitt namn.
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shall come upon princes as upon morter, as the
potter treadeth clay. Who hath declared from
the beginning, that we may know? and beforetime, that we may say, He is righteous? yea,
there is none that sheweth, yea, there is none
that declareth, yea, there is none that heareth
your words. The first shall say to Zion, Behold,
behold them: and I will give to Jerusalem one
that bringeth good tidings. Isaiah 41:2, 25–27.

Han skall gå fram över de styrande, som vore
de lerjord, lik en krukmakare som trampar
lera. Vem talade om detta från begynnelsen, så
att vi fick veta det, eller i förväg så att vi kunde
säga: ”Han har rätt”. Det fanns ingen som talade om det, ingen som lät oss höra det, ingen som hörde er tala om det. Jag är den förste
som säger till Sion: ”Se, där är de!”, den förste
som ger Jerusalem detta glädjebud. Jesaja 41:2,
25–27.

Tidings
149. “What was the result of the outpouring
of the Spirit on the Day of Pentecost? The glad
tidings of a risen Saviour were carried to the
uttermost parts of the inhabited world.” The
Acts of the Apostles, 48.

RYKTEN
149. “Vad blev resultatet av Andens utgjutande på pingstdagen? De glada nyheterna
om en uppstånden Frälsare förkunnades till
den bebodda världens yttersta gränser.” Löftestiden, 47.

150. “Before the work is closed up and the
sealing of God’s people is finished, we shall
receive the outpouring of the Spirit of God.”
Selected Messages, book 1, 111.

150. ”Innan arbetet är slut och beseglingen
av Guds folk är avslutad, skall vi ta del utav
utgjutelsen av Guds Ande.” Selected Messages,
book 1, 111.

Destroy
151. “The whole world is to be stirred with enmity against Seventh-day Adventists, because
they will not yield homage to the Papacy, by
honoring Sunday, the institution of this antiChristian power. It is the purpose of Satan to
cause them to be blotted from the earth, in order that his supremacy of the world may not
be disputed.” Review and Herald, August 22,
1893.

FÖRSTÖRA
151. ”Hela världen kommer att röras upp av
fiendskap emot Sjunde-dags Adventister, därför att de kommer inte att hylla Påvedömet,
genom att ära Söndagen, det är en anti-Kristen
kraft. Det är Satans syfte att se till att de blir
förintade ifrån jorden, så att hans makt och
välde på jorden inte skall kunna diskuteras.”
Review and Herald, August 22, 1893.

152. “When this grand work is to take place
in the battle, prior to the last closing conflict,
many will be imprisoned, many will flee for
their lives from cities and towns, and many
will be martyrs for Christ’s sake in standing in
defense of the truth.” Maranatha, 199.

152. ”När detta stora arbete skall äga rum i
striden, innan den sista och avslutande konflikten, kommer många att kastas i fängelse,
många kommer att fly för deras liv ifrån städer
och byar, och många kommer att lida martyr
döden för Kristi skull, för att försvara sanningen.” Maranatha, 199.

153. “I was pointed down to the time when the
third angel’s message was closing. The power of
God had rested upon His people; they had accomplished their work and were prepared for
the trying hour before them. They had received
the latter rain, or refreshing from the presence
of the Lord, and the living testimony had been

153. ”Jag blev visad framåt till den tid, då den
tredje ängelns budskap avslutas. Guds kraft
hade vilat över hans folk; de hade fullbordat
sitt verk och voro beredda för den prövningens
stund, som väntade dem. De hade mottagit
särlaregnet, vederkvickelsen från Herrens ansikte, och det levande vittesbördet hade blivit
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revived. The last great warning had sounded
everywhere, and it had stirred up and enraged
the inhabitants of the earth who would not receive the message.” Early Writings, 279.

återuppväckt. Den sista stora varningen hade
ljudit överallt, och den hade uppväckt och
förbittrat jordens invånare, som ej ville antaga
budskapet.” Adventbudskapet, 353-354

154. “The season of distress and anguish before us will require a faith that can endure
weariness, delay, and hunger—a faith that
will not faint though severely tried. . . . The
“time of trouble, such as never was,” is soon to
open upon us; and we shall need an experience
which we do not now possess and which many
are too indolent to obtain. It is often the case
that trouble is greater in anticipation than in
reality; but this is not true of the crisis before
us. The most vivid presentations cannot reach
the magnitude of the ordeal.” The Great Controversy, 621–622.

154. “Den tid av hemsökelse och ångest som
ligger framför oss kräver en tro som kan uthärda trötthet, hunger och väntan – en tro som
inte ger upp, trots att den blir hårt prövad.....
En ”tid av nöd vars like icke har funnits”, skall
snart drabba oss. Vi behöver en upplevelse som
vi nu inte har och som många är för likgiltiga
för att söka. Det händer ofta att svårigheter blir
mindre än vad vi fruktat, men så kommer det
inte att bli ifråga om den kommande nödens
tid. Den mest livfulla skildring skulle inte
kunna överdriva, hur stor och omfattande den
blir.” Den Stora Striden, 564-565.

155. And he shall plant the tabernacles of his
palace between the seas in the glorious holy
mountain; yet he shall come to his end, and
none shall help him. Daniel 11:45.

155. Sina palatstält skall han slå upp mellan
havet och helgedomens härliga berg. Men
han går mot sin undergång och ingen hjälper
honom. Daniel 11:45.

156. plant—5193: a prim. root; prop. to
strike in, i.e. fix; spec. to plant (lit. or fig.):
–fasten, plant (-er).
tabernacles—168: from 166; a tent (as
clearly; conspicuous from a distance): –covering, (dwelling) (place), home, tabernacle, tent
166: a prim. root; to be clear: –shine.
palace—643: appar. of for. der; a pavilion
or palace-tent:- palace. Strong’s.

156. slå—5193: en prim. root; förslag. att
hitta i, dvs fastställa, spec. att plantera (lit. eller
figur.):-Fäst, maskiner (-er).
tält—168: från 166, ett tält (som tydligt,
synligt på avstånd):-täcker, (bostad) (plats),
hem, tabernaklet, tält 166: a prim. root; att
vara tydlig:-glans.
palats—643:apparater. av för. der, en paviljong eller palats-tältet: - palats. Strong’s.

Seas
157. And he saith unto me, The waters which
thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues.
Revelation 17:15.

HAVET
157. Och han sade till mig: ”Vattnen som du
såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Uppenbarelseboken 17:15.

Mountain
158. And it shall come to pass in the last days,
that the mountain of the Lord’s house shall
be established in the top of the mountains,
and shall be exalted above the hills; and all
nations shall flow unto it. And many people
shall go and say, Come ye, and let us go up
to the mountain of the Lord, to the house of

BERG
158. Det skall ske i den yttersta tiden att det
berg där Herrens hus är skall stå fast grundat
och vara högst bland bergen, upphöjt över
höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja,
många folk skall gå i väg och säga: ”Kom, lår
oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds
hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så
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the God of Jacob; and he will teach us of his att vi kan vandra på hans stigar.” Ty undervisways, and we will walk in his paths: for out ning skall gå ur från Sion, Herrens ord från
of Zion shall go forth the law, and the word Jerusalem. Jesaja 2:2–3.
of the Lord from Jerusalem. Isaiah 2:2–3.
Between
159. And he shall plant his palatial tents between the seas and the glorious holy mount
(Zion); yet he shall come to his end with none
to help him. Daniel 11:45, Amplified Version.

MELLAN
159. Sina platstält skall han slå upp mellan
havet och helgedomens heliga berg (Sion).
Men han går mot sin undergång och ingen
hjälper honom. Daniel 11:45,

160. And he shall plant the tents of his palace
between the seas and the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and no one
will help him. Daniel 11:45, New King James
Version.

160. And he shall plant the tents of his palace
between the seas and the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and no one
will help him. Daniel 11:45, New King James
Version.

Blocking The Message
161. “Though being unable to expel God from
His throne, Satan has charged God with satanic attributes and has claimed the attributes of
God as his own. He is a deceiver, and through
his serpentine sharpness, through his crooked
practices he has drawn to himself the homage
which man should have given to God, and has
planted his satanic throne between the human
worshiper and the divine Father.” Manuscript
Releases, vol. 7, 215.

BUDSKAPET BLOCKERAS
161. ”Man kan inte utvisa Gud från Hans tron.
Satan har anklagat Gud för att ha Satanisk attribut och har sagt sig själv ha Guds attribut.
Han är en bedragare, och han är skarp som
en orm vilket han använder sig utav. Genom
sin ondska metoder har han dragit till sig den
hyllning som människan skulle ha givit Gud
och han har slagit upp sin sataniska tron mellan människan tillbedjaren och den gudomliga
Fadern.” Manuscript Releases, vol. 7, 215.

162. “Stand out of the way, Brethren. Do not 162. ”Gå åt sidan, Broder. Ställ inte dig själv
interpose yourselves between God and His emellan Gud och Hans arbete.” Selected Meswork.” Selected Messages, book 3, 386.
sages, book 3, 386.
163. “Formality, worldly wisdom, worldly
caution, worldly policy, will appear to many to
be the very power of God, but when accepted,
it stands as an obstacle to prevent God’s light
in warnings, reproof, and counsel from coming to the world.” Ibid., book 2, 19.

163. ”Formalitet, världslig vishet, världslig
försiktighet, världslig policy, många kommer
att tycka att det ser ut som Guds kraft, men
när man har mottagit det, står det som ett
hinder för att förhindra Guds ljusa varningar,
tillrättavisning, och råd ifrån att komma till
världen.” Ibid., book 2, 19.

164. “Just prior to the coming of the Son of
man, there is—and has been for years—a determination on the part of the enemy to cast
his hellish shadow right between man and his
Saviour.” Manuscript Releases, vol. 6, 7.

164. ”Precis innan Människosonens andra
ankomst, finns det – och har funnits under
flera år – en beslutsamhet hos fienden att kasta
hans helvetiska skugga rätt emellan människan
och hans Frälsare.”Manuscript Releases, vol.6, 7.

165. “Satan will try to interpose himself and

165. ”Satan försöker att smyga sig på och
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discourage the workers, so as to prevent them avskräcka arbetarna, för att förhindra dem att
from giving the message of light and warning.” ge budskapet av ljus och varning.” Testimonies,
Testimonies, vol. 7, 35.
vol. 7, 35.
166. “The things of the world are their idols.
These interpose between the soul and Christ,
and the solemn and awful realities that are
crowding upon us are but dimly seen and
faintly realized.” Ibid., vol. 5, 456.

166. ”Sakerna i världen är deras idoler. Dessa
kommer emellan själen och Kristus, och den
högtidliga och fruktansvärda förhållanden
som tränger sig på oss kan vi skymta lite svagt,
och knappt inse vad det innebär.” Ibid., vol.
5, 456.

167. “He, the great Teacher, was in the world;
He was the light of the world; but Satan interposed his hellish shadow between Him and the
souls whom Christ came to save.” The Signs of
the Times, March 20, 1901.

167. ”Han, den store Läraren, var i världen;
Han var världens ljus, men Satan la sin helvetiska skugga mellan Honom och de själar
som Kristus kom för att rädda.” The Signs of
the Times, March 20, 1901.

168. “We entreat of you who oppose the light
of truth, to stand out of the way of God’s people. Let Heaven-sent light shine forth upon
them in clear and steady rays.” Review and
Herald, May 27, 1890.

168. ”Vi bönfaller er som är emot sanningens
ljus, att stå ur vägen för Guds folk. Låt ljus
sent ifrån Himmelen skina över dem i klara
och stadiga strålar.” Review and Herald, May
27, 1890.

169. “Let no one run the risk of interposing
himself between the people and the message
of heaven. The message of God will come to
the people; and if there were no voice among
men to give it, the very stones would cry out.”
Counsels to Writers and Editors, 38.

169. ”Låt ingen riskera att lägga sig själv emellan folket och budskapet ifrån himmelen. Budskapet om Gud skall komma till folket, och om
det inte fanns någon röst bland människorna
att ge det, skulle stenarna ropa.” Counsels to
Writers and Editors, 38.

170. “The Sabbath is the Lord’s test, and no
man, be he king, priest, or ruler, is authorized
to come between God and man.” Testimonies,
vol. 9, 234.

170. ”Sabbaten är Herrens test, och ingen
människa oavsett om han är kung, präst, eller
härskare så har ingen auktoritet att komma
emellan Gud och människan.” Testimonies,
vol. 9, 234.

171. “But when one man allows another to
step in between him and the duty that God has
pointed out to him, . . . such a man, instead of
growing and developing, will lose his spirituality.” Testimonies, vol. 9, 280.

171. ”Men när en man tillåter en annan att gå
emellan honom och den skyldighet som Gud
har pekat ut för honom,.... en sådan man,
istället för att växa och utvecklas, kommer att
förlora sin andlighet.” Testimonies, vol. 9, 280.

172. “God means just what He says. Man has
interposed between God and the people, and
the Lord has sent forth the third angel with the
message.” Testimonies, vol. 8, 94.

172. ”Gud menar bara vad Han säger. Man
har lagt sig emellan Gud och folket, och Herren har sänt fram den tredje ängeln med budskapet.” Testimonies, vol. 8, 94.

He Shall Come To His End
HAN GÅR MOT SIN UNDERGÅNG
173. Then was that part of the hand sent from 173. Därför har han nu sänt denna hand och
42 Kungen i Nordlandet

English/Swedish
him; and this writing was written. And this is
the writing that was written, MENE, MENE,
TEKEL, UPHARSIN. This is the interpretation of the thing: MENE; God hath numbered
thy kingdom, and finish it. TEKEL; Thou art
weighed in the balances, and art found wanting. PERES; Thy kingdom is divided, and given to the Medes and Persians . . . . In that night
was Belshazzar the king of the Chaldeans slain.
Daniel 5:24–28, 30.

skrivit detta. Så lyder den skrift som är tecknad här: Mene mene tekel u-farsin. Detta är
uttydningen av den Mene betyder: Gud har
räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det.
Tekel betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Peres betyder: Ditt rike är
delat och givet åt meder och perser.”, Samma
natt dödades Belsassar Kaldeernas kung. Daniel 5:24–28, 30.

174. But the judgment shall sit, and they shall
take away his dominion, to consume and to
destroy it unto the end. Daniel 7:26.

174. Men dom skall hållas, och hans välde
skall tas ifrån honom och han skall fördärvas
och förgöras i grund. Daniel 7:26.

175. For the time is come that judgment must
begin at the house of God: and if it first begin
with us, what shall the end be of them that
obey not the gospel of God? 1 Peter 4:17.

175. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som
inte lyder Guds evangelium? 1 Peter 4:17.

176. Forasmuch as thou sawest that the stone
was cut out of the mountain without hands,
and that it brake in pieces the iron, the brass,
the clay, the silver, and the gold; the great God
hath made known to the king what shall come
to pass hereafter: and the dream is certain, and
the interpretation thereof sure. Daniel 2:45.

176. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att
den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och
guldet. Den store Guden har nu uppenbarat
för konungen vad som skall ske i framtiden,
och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig.” Daniel 2:45.

177. And in the latter time of their kingdom,
when the transgressors have come to the full, a
king of fierce countenance, and understanding
dark sentences, shall stand up. And his power
shall be mighty, but not by his own power: and
he shall destroy wonderfully, and shall prosper,
and practise, and shall destroy the mighty and
the holy people. And through his policy also
he shall cause craft to prosper in his hand; and
he shall magnify himself in his heart, and by
peace shall destroy many: he shall also stand
up against the Prince of princes; but he shall be
broken without hand. Daniel 8:23–25.

177. Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och
illasinnad kung uppstå. Han skall bli stor i
kraft, men inte genom egen styrka. Han skall
åstadkomma så stort fördärv att man måste
förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör.
Han skall fördärva mäktiga män, och även det
heliga folket. Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv
överlägsen, och han skall fördärva många mitt
i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot
furstarnas Furste, men han skall krossas utan
hjälp av människohand. Daniel 8:23–25.
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