
behöver upprättas, inklusive sanningen om Guds lag och sabbaten som 
påvedömet förändrat. Vissa menar att sabbaten inte kan vara så viktig 
eftersom stora gudsmän inte har hållit dagen helig. Men större ljus lyser 
över oss än över reformatorerna. Gud har mer sanning att visa sitt folk än 
vad t.ex. Luther och Wesley upptäckte. De tre änglarnas budskap som går 
till hela världen i sista tiden producerar ett folk som ”håller fast vid Guds 
bud och tron på Jesus.” (Upp. 14:12) Dessa bud är de samma som Gud  
skrev med sitt finger på sten vid Sinai. Om vi önskar vara en del av dessa 
behöver vi vandra i ljuset som Gud låtit lysa över oss även om det innebär 
nya plikter. Bibeln lär att det är en frälsningsfråga att följa ljuset. Jesus sa: 
”Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte _________ er.” (Joh. 
12:35) Kanske anser vi att det är ett av de minsta buden i lagen, men 
Jesus lärde att den som medvetet fortsätter att bryta ens det minsta av 
dem skulle gå miste om evigt liv (Matt. 5:19, se även Jak. 2:10) 
 

Vilddjurets märke 
Vilddjuret (Antikrist) har ändrat på Guds heliga tid och upprättat sin egen 
dag. I stället för Guds auktoritetssigill har de placerat sitt eget märke: 
”Fråga: Hur bevisar du att [katolska] kyrkan har makt att påbjuda 
festdagar och högtider? Svar: Genom att förändra sabbaten till söndag, 
vilket protestanterna godkänner… eftersom de genom att helighålla 
söndag erkänner kyrkans makt att införa festdagar och att förklara det 
som synd att bryta dem.” (Henry Turberville, An Abridgment of the 
Christian Doctrine, s.58, (1649)) ”Kyrkan står över Bibeln och denna 
överföring av sabbatsfirandet är bevis på det faktumet.” (The Catholic 
Record, 1 september, 1923) Vad är då förändringen av sabbaten annat än 
ett tecken eller ett märke på den romerska kyrkans auktoritet – 
vilddjurets märke? De som förstår vad det fjärde budet kräver och väljer 
att helighålla den falska sabbaten i stället, ärar därmed den makt som 
ensam påbjudit det. När världen blivit upplyst om den sanna sabbaten och 
söndagen påtvingas genom lagstiftning kommer den som följer lagen att 
tillbe vilddjuret och dess bild. Men det är inte förrän sanningen tydligt 
framhållits för människorna som de som fortsätter att överträda Guds bud 
kommer att göra sig till föremål för fördömelsen i Upp. 14:9-11. Nu krävs 
dock en sann reformrörelse som väcker alla, inkl. protestantiska kyrkor, 
för den fara de svävar i. Det är dags att fullborda reformationen!  

PROTESTEN  

 

Reformationen fullbordas 

 
I Uppenbarelsebokens 14:e kapitel går ett trefaldigt budskap ut till ”alla 
folk och stammar och språk och folkslag” (v.6) strax innan Jesus kommer 
tillbaka (v.14). Den tredje ängelns budskap är en fruktansvärt stark 
varning mot något som kallas vilddjurets märke. 
 

Bibelns starkaste varning 
”Den som __________ vilddjuret och dess bild och tar dess ________ på 
sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som 
oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och 
svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.” (Upp. 14:9-10). Vad 
detta än är så verkar det vara mycket viktigt för Gud. I kapitlet innan läser 
vi om en makt som ”får jorden och dess invånare att tillbe det första 
vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt… och låta döda alla dem som 
inte ________ vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika 
och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett ________ på högra handen 
eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har 
märket” (Upp. 13:12-17). Uppenbarelseboken förutsäger här en global 
kris som kommer göra det oerhört svårt att vara lojal till Gud. Ekonomisk 
bojkott och t.o.m. dödsstraff hotar de som önskar vara lojala mot Gud i 
yttersta tiden. Krisen kommer att vara ett lojalitetstest som verkligen 
skiljer agnarna från vetet. En så allvarlig varning behöver förstås till varje 
pris. De allvarliga följderna av att ta på sig märket visar att det inte 
handlar om någon tatuering eller ytlig pryl som ska inopereras i handen 
eller pannan. Märket nämns alltid i samband med tillbedjan av vilddjuret.  
 

Vems lag i pannan eller handen? 
Bildspråket om att sätta ett märke i pannan eller handen här hämtat 
direkt från Moseböckerna. Efter att Gud gav de tio budorden till 
israeliterna befallde Gud dem: ”Dessa ord som jag i dag ger dig befallning 
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om [dvs de tio budorden], skall du lägga på hjärtat.… Du skall binda dem 
som ett tecken på din ________, och de skall vara som ett band till 
påminnelse på din ________.” (5 Mos. 6:6-8, se även 11:18, 2 Mos. 13:9, 
16, Jes. 8:16). Gud ville förstås inte att de alla skulle knyta fast 
stentavlorna runt sitt huvud och på sin panna. Att ha lagen i sin panna 
innebär att ha den i sitt sinne och tänka på och älska den (Ords. 3:1, 6:20-
23, Ps. 40:9, 2 Kor. 3:3). Att ha lagen i sin hand innebär att handla efter 
den (Ords. 7:2-3, Ps. 119:11). Antikrist ogillar Guds lag och bestämmer dig 
för att förändra den (Dan. 7:25). Denna förändring har Jesus aldrig 
befogat. Han sa själv: ”Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda 
bokstav, inte en ________ i lagen förgå, förrän allt har skett.” (Matt. 5:17-
18, se även Luk. 16:17, Ps. 119:152). Men Antikrist kommer att tvinga på 
människor sin egen förändrade. Dock går inte alla med på det. Den grupp 
som tar emot vilddjurets märke ställs i kontrast till de som ”håller fast vid 
Guds ______ och tron på Jesus.” (Upp. 14:12, se även Upp. 7:1-4, 13:16-
14:1). Konflikten i sista tiden handlar helt enkelt om vems bud vi kommer 
att lyda – Guds oföränderliga tio bud eller Antikrists förändrade version. 
 

Sabbatsbudet 
Det bud som antikrist specifikt skulle angripa var sabbatsbudet: ”Han skall 
sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar” (Dan. 7:25). Det enda 
bud i lagen som handlar om heliga tider är sabbatsbudet. Utan skam 
hävdar romerska kyrkan att de har makt att ändra på Guds bud: ”Vi firar 
söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde 
högtidligheten från lördag till söndag.” (Peter Geiermann, The Convert's 
Catechism, s. 50 (1957)). Allt sedan skapelsen har lördagen varit veckans 
sjunde och Guds heliga dag (1 Mos. 2:1-3, 2 Mos. 16:22-30). I stort 
majestät och med fruktansvärd helighet befallde Gud sitt folk vid Sinai att 
komma ihåg att helga sabbatsdagen (2 Mos. 20:8-11). Därefter skrev han 
ner det med sitt eget finger på stentavlorna (2 Mos. 31:18). Under de 
heliga timmarna skulle människorna lägga sina förvärvsarbeten, affärer 
och annat onödigt arbete åt sidan och samlas för gudstjänst (3 Mos. 23:3, 
2 Mos. 34:21, Neh. 13:15-19, Jes. 58:13-14). Sabbaten var en 
veckopåminnelse om Guds skaparkraft och om hans frälsarmakt. Eftersom 
man skulle vila från sina gärningar på sabbaten blev den ett tecken både 
på skapelsen och att människan inte kunde frälsa sig själv genom sina 

egna gärningar (2 Mos. 31:13, 17, Hes. 20:12, 20, Heb. 4:9-10). Människan 
kunde inte själv välja vilken dag hon ville hålla helig, utan endast Gud 
kunde göra något heligt. Det var först 1973 som man började veckan på 
måndag i Norden. I många andra länder börjar veckan fortfarande på 
söndag. På många språk är ordet för lördag samma ord som sabbat (t.ex. 
spanska, grekiska, hebreiska, ryska m.fl.) På finska och tyska betyder 
onsdag, bokstavligt talat, ”mitt i veckan” vilket gör lördagen till den sjunde 
veckodagen. Judarna har i alla tider firat lördag som sabbatsdag. Chansen 
att de skulle tappa bort sin heliga dag är i princip obefintlig. Jesus uppstod 
på en söndag, vilket var dagen ”efter sabbaten” (Matt. 28:1, Luk. 23:52-
24:3, Mark. 16:1-2). Detta visar att lördag är den sjunde dagen enligt 
Bibeln. 
 

Sabbaten återupprättad efter avfallets mörker 
När påvedömet ändrade sabbaten tog de bort sigillet från Guds lag (Dan. 
7:25). Men i sista tiden går ett budskap ut till hela världen som säger: 
”Frukta Gud och ge honom äran… Tillbe honom som har _________ 
himlen och jorden, havet och vattenkällorna.” (Upp. 14:7) Det är genom 
att fira Guds sabbat i ande och sanning som vi tillber honom som Skapare. 
Ett kall går ut om att återupprätta det som påvedömet rivit ned. Under 
det stora avfallet i kyrkan låg världen i djupt mörker. Genom 
reformationen tände Gud ett starkt ljus i världen. Men tanken var inte att 
reformationen skulle avstanna utan den skulle föras fram till sin 
fullbordan. En av orsakerna till att reformationen avstannade var att de 
inte kunde svara på Roms utmaning. “Påvens delegater skrev till honom 
och sa att det fans en stark tendens [i kyrkomötet] att åsidosätta kyrklig 
tradition och stå för Bibeln allena. Efter att man hållit sexton 
sammanträden… fick Gaspar del Fosso, ärkebiskop i Reggio, opinionen att 
vända till fördel för kyrkans tradition. I sitt öppningstal i det sjuttonde 
sammanträdet den 18 januari 1562 sa han: … Sabbaten, den mest härliga 
dagen i lagen, har blivit ändrad till Herrens dag. … Dessa och andra 
liknande saker har inte upphört i kraft av Kristi undervisning… utan har 
ändrats genom kyrkans auktoritet.” (Robert Leo Odom, Sunday 
Sacredness in Roman Paganism, 1944, s. 81) Eftersom reformatorerna 
inte kunde ge ett bra svar på denna fråga fick traditionen inflytande igen 
inom kristendomen. Men all sanning som påvedömet kastat till marken  


