
c. Du skall inte stjäla 
19. Ett antikt sigill innehöll regentens namn, titel och territorium, 

något som endast ett av budorden innehåller (2 Mos. 20:8-11). 
Det fjärde budet lyfter fram orsaken till varför Gud är värdig vår 
tillbedjan (Hes. 20:20; Upp. 4:11). Det visar på hans auktoritet att 
fordra lydnad – eftersom han är vår skapare.  

20. Vad skulle Antikrist försöka förändra på? (Dan. 7:25) 
a. Guds heliga tider och lagar (sabbatsbudet) 
b. Europas skattepolicy 
c. Omständigheterna i Mellanöstern 

21. När Rom förändrade sabbaten tog de bort sigillet från Guds lag 
och ersatte det med sitt eget. De hävdar själva att förändringen är 
deras märke. Genom att hävda att de själva har rätt att göra 
något heligt, har påvedömet förhävt sig över Gud. Sen hävdade de 
att människor utan att synda kunde vanhelga Guds sabbat. När 
människor, mot bättre vetande, väljer att arbeta på Guds heliga 
dag, och i stället helgar den påvliga söndagen (en vanlig arbetsdag 
i Guds ögon), tar de emot Roms (vilddjurets) märke.  

22. USA och påvedömet är idag närmare varandra än de någonsin har 
varit. Så fort de får kontroll över de globala finanserna kommer de 
att kunna se till att ”att ingen kan köpa eller sälja utom den som 
har märket” (Upp. 13:17). Kristecknen hopar sig. En rörelse växer 
överallt fram som vill lagstifta om söndagshelg. Snart kommer 
världen att påtvingas vilddjurets märke. Det kan kännas bekvämt 
att följa med strömmen. Men den som vill rädda sitt eviga liv och 
vinna seger över vilddjurets märke behöver ha mod som Sadrak, 
Mesak och Abednego (Dan 3:14-18). 

23. Om vi önskar vara trogna när våra liv står på spel så behöver vi 
börja med att vara trogna redan idag. Är det din önskan att, med 
den kraft som Gud ger, helga hans sjundedagssabbat? 

a. Ja, absolut 
b. Ja, men jag har frågor 
c. Inte än 

USA:s roll i profetiorna 
 
Ringa in dina svar utifrån bibeltexterna inom parentes. 

1. Hur många vilddjur finns det i Upp. 13? (Upp. 13:1, 11) 
a. Ett vilddjur 
b. Två vilddjur 
c. Tre vilddjur 

2. Vad symboliserar ett vilddjur i profetiorna? (Dan. 7:23, 17; 8:20-
21; Ords 28:15; Hes. 29:3; Jer. 50:17) 

a. Ett rike/en regent 
b. Miljöförstöring 
c. Girighet 

3. Vilket rike symboliserar det första vilddjuret? (Upp. 13:1-10) 
a. Den iranska shariastaten 
b. Den romerska kyrkostaten (påvedömet) 
c. Den europeiska unionen 

4. Vilken tidsperiod handlar de 42 månaderna om i Upp. 13:5? (Upp. 
12:6, 14; Hes. 4:6; 4 Mos 14:34) 

a. De 1260 åren av påvligt förtryck från år 538-1798 
b. 42 bokstavliga månader i yttersta tiden 
c. En ospecifik, flummig tid med en diffust symbolisk 

innebörd 
5. Vad skulle hända efter de 42 månaderna? (Upp. 13:3, 10) 

a. Jerusalems tempel byggs upp 
b. Jesus kommer tillbaka 
c. Vilddjuret skulle få ett dödligt sår 

6. Vad kommer upp i samband med slutet på de 42 månaderna? 
(Upp. 13:10-11) 

a. Tio jungfrur med olja i sina lampor 
b. Ett annat vilddjur från jorden med horn som ett lamm 
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c. En vit häst på en ryttare 
7. Vad symboliserar ett lamm i profetiorna? (Jes. 53:5-7; Joh. 1:29) 

a. Ondska 
b. Jesus Kristus 
c. Ekonomisk stabilitet 

8. Vilddjuret med horn som ett lamm måste alltså representera ett 
rike/en nation med kristna karaktärsdrag. 

9. De antika rikena i ”den gamla världen” sågs alla stiga upp ur havet 
(Dan. 7:3; Upp. 13:1; 17:1). Genom konflikt och erövringar har de 
tillskansat sig makten över detta hav av ”folk och 
människomassor och folkslag och språk” (Upp. 17:15). Men detta 
nya vilddjur stiger inte upp därifrån. Vad symboliserar jorden som 
vilddjuret stiger upp från? (Job 38:26-27; Jer. 2:6) 

a. Öde trakter/ett obefolkat område 
b. Ett välbefolkat område 
c. Cyberrymden 

10. De andra vilddjuren i Uppenbarelseboken har kronor på sina horn 
(Upp. 12:3; 13:1), något som detta vilddjur saknar. Kronorna är 
förstås en bild på en kunglig regeringsstil. I detta ser vi en antydan 
om att vilddjuret från jorden saknar ett monarkiskt statsskick. 

11. Hur stort inflytande skulle denna nation få? (Upp. 13:12) 
a. Inflytande över tre andra nationer 
b. Inflytande över en hel kontinent 
c. Världsvitt inflytande 

12. Vilken världsmäktig kristen nation trädde fram omkring 1798 i den 
då relativt obefolkade delen av världen? 

a. Frankrike 
b. Amerikas förenta stater 
c. Tyskland 

13. Genom inflytandet från personer som Roger Williams etablerades 
en stat utan kung med en kyrka utan påve. I landets 
självständighetsförklaring skrev Benjamin Franklin, Thomas 
Jefferson m.fl. ”Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla 

människor är skapade jämlika; att de av sin Skapare har tilldelats 
vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och 
strävan efter lycka finns bland dessa.” Och i rättighetsförklaringen 
skriver de: ”Kongressen skall icke stifta någon lag angående 
införande av religion eller förbjuda fri religionsutövning.” 
Miljontals människor flockades över havet till USA för att få 
åtnjuta religionsfrihet. Detta fenomen är förutsagt i Upp. 12:16. 

14. Men tyvärr skulle landet börja tala ”som en drake”. I stället för att 
stå upp för religionsfrihet så skulle de så småningom tvinga 
”jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars 
dödliga sår hade blivit läkt.” (Upp. 13:12). Det skulle börja med 
ekonomiska sanktioner mot de som vägrar lyda (Upp. 13:16-17). 
Men det hela skulle gå så långt att de tillslut befaller att ”låta 
döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild” (Upp. 13:15). 

15. Vad skulle Israels folk i GT sätta i handen och på pannan? (5 Mos. 
6:6-8; 11:18; 2 Mos. 13:9, 16) 

a. Guds lag (de tio budorden) 
b. Ett högteknologiskt datachip 
c. En tatuering 

16. Vad innebar det att lägga budorden i pannan och handen? (5 
Mos. 11:18; Ords. 3:1-3; 6:20-21; 7:2-3; Jes. 8:16) 

a. Att fysiskt binda stentavlorna på armen eller på pannan 
b. Att tatuera in de tio budorden på armen eller i pannan 
c. Att ha budorden i sitt hjärta: tro på och handla efter dem 

17. Vilka människor ställs i kontrast till dem som får vilddjurets 
märke? (Upp. 14:9-12; Upp. 13:16-14:1; 7:2-4) 

a. Alla bekännande kristna 
b. De som håller Guds bud, dvs. har Guds sigill i pannan 
c. Inga, för alla får tillslut vilddjurets märke 

18. Vilket av budorden är Guds speciella sigill/tecken? (Hes. 20:12, 20; 
2 Mos. 31:13, 16-17) 

a. Du skall inte mörda 
b. Helga sabbatsdagen 


