
20. Hva gjør Antikrist med Guds lov? (Dan 7,25; 2 Tess 2,9)  
a. Holder den trofast 
b. Studerer den nøye 
c. Påstår at han kan forandre på hellige tider og lover  

21. Hvilket lite, blasfemisk og forfølgende europeisk rike er det eneste 
som passer inn på alla disse kjennetegn? 

a. Russland 
b. Pavedømmet 
c. Den Islamske staten 

22. Bare et rike passer alle beskrivelser. År 538 ble den tredje av de 
10 barbariske stammene beseiret og den romerske kirkens høyete 
biskop ble den politiske lederen i vest- Europa. Under 1260 års tid 
regjerte denne med jernhånd over den siviliserte verdens konger. 
De forbød mennesker å lese Bibelen og utryddet over 50 millioner 
såkalte kjettere som ikke adlød dem. De sa at man bare kunde få 
tilgivelse gjennom kirken, deres overhode anså seg som å være 
Jesu stedfortreder på jorden (en tittel som på latin tilfeldigvis får 
den gematriske verdien 666). De sier de har makt til å endre på 
Guds lov og leder mennesker til å tilbe helgener og relikvier 
direkte i konflikt med Guds bud. 

23. Har Gud sitt folk i det antikristlige systemet? (Åp 18,4) 
a. Absolutt! Gud fordømmer ikke mennesker, men systemet. 
b. Nei, det finnes ingen oppriktige mennesker der. 
c. Nei, det er bare en metafor for ondskap. 

24. Hva er viktigst å følge? (Apg 5,29; Mark 7,5-13) 
a. Samfunnets normer 
b. Den kirkelige tradisjonen 
c. Guds ord, Bibelen 

25. Er det din vilje å la Bibelen være din rettesnor og gi avkall på alle 
trosoppfatninger som ikke stemmer overens med Bibelen? 

a. Ja 
b. Nei 
c. Ikke enda  

Dyret identifisert 
 
Ring inn svarene dine ut ifra bibelversene i parentes. 

1. Hvem ligger bak Antikrists komme? (2 Tess 2,9; Åp 13,2) 
a. Gud 
b. Satan 
c. Mennesket 

2. Hva er dragens mål med dyret? (Åp 13,3-4.8; 14,9) 
a. Å lure til seg tilbedelse 
b. Å skremme kristne  
c. Å utslette kristendommens navn 

3. Hvordan beskrives Bibelens Antikrist? (2 Tess 2,3-4.9-11; Matt 
7,15; 2 Joh 1,7; Apg 20,28-30) 

a. En åpen, voldsom motstander av Jesus 
b. En slu bedrager som utgir seg for å være Jesus 
c. En metafor for generell ondskap  

4. Når begynner den virkelige Antikrist å virke ifølge det Nye 
Testamentet? (2 Tess 2,7; 1 Joh 4,3; Apg 20,28-30) 

a. Allerede på apostlenes tid 
b. Først i endens tid 
c. På det Gamle Testamentets tid 

5. I hvilket tempel er det Antikrist skal sitte i ifølge 2 Tess 2,4?  
(Ef 2,19-22; 1 Kor 3,17; 2 Kor 6,16; 1 Pet 2,5; Åp 3,12) 

a. Et gjenoppbygget jødisk tempel i Israel 
b. Den kristne menigheten  
c. Den himmelske helligdommen 

6. Når kommer Antikrist til å bli tilintetgjort? (2 Tess 2,8; Åp 19,19-20) 
a. Etter de tusen årene 
b. Etter de sju årene med trengsel 
c. Ved Jesus gjenkomst 
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7. Det lille horn i Daniel 7 og dyret i Åpenbaringsboken 13 beskriver 
samme figur. Sammenlign likhetene mellom dem:  

Det lille horn Fellestrekk  Dyret  

Dan 7,8.25 Taler store blasfemiske ord mot Gud Åp 13,5-6 

Dan 7,21.25 Forfølger Guds folk Åp 13,7 

Dan 7,25 Herjer i 3 ½ profetiske år Åp 13,5 

Dan 7,26-27 Får verdensvid makt og innflytelse Åp 13,3.7-8 

Dan 7,8 Oppstår i et befolket område Åp 13,1; 17,15 

Dan 7,4-7 Løve, bjørn, leopard, 10 horn Åp 13,1 

8. Hva symboliserer et dyr i Bibelens profeter? (Dan 7,23. 17; 8,20-
21; Ords 28,15; Esek 29,3; Jer 50,17) 

a. Et rike/en konge 
b. Miljøødeleggelser  
c. Grådighet 

9. Hvilke riker representerer de fire dyrene i Daniel 7? (Jer 50,17; 
Dan 2,38; 5,28; 8,20-21; 10,20; Joh 11,48) 

a. Babylon, Medio-Persia, Grekenland og Rom 
b. Kina, Russland, Iran og USA 
c. Israel, Edom, Moab og Ammon 

10. Hva symboliserer de 10 hornene på det fjerde dyret? (Dan 7,24; 
8,22; Åp 17,12) 

a. Ti byer som riket erobret. 
b. Ti kongeriker som Romerriket ble delt opp i. 
c. De har ingen symbolsk betydning. 

11. Ved sitt fall ble Vest-Romerriket delt opp mellom ti barbariske 
stammer: anglo-saxerne (England), frankerne (Frankrike), 
alemannerne (Tyskland), burgunderne (Sveits), langobarderne 
(Italia), vestgoterne (Spania), sveberne (Portugal), østgoterne, 
vandalerne og herulerne. Det er først etter Roms fall (476 e.Kr.) 
som Antikrist åpent trer frem som en politisk makt i Europa (Dan 
7,8. 24; 2 Tess 2,6-7).  

12. Hva gjør det lille hornet med tre av disse 10 rikene? (Dan 7,8.24) 
a. Det gir dem kongelig makt 

b. Det gir dem store rikdommer 
c. Det rykker dem opp og bort med sin oppkomst.  

13. Hvor stor innflytelse får Antikristmakten? (Åp 13,7-8; 17,18) 
a. Over halve Midtøsten  
b. Verdensvid makt og innflytelse  
c. Over et land i nordøst Asia 

14. Hvor lenge regjerer Antikrist? (Dan 7,25; Åp 13,5; 12,6.14) 
a. 2300 dager 
b. 7 år 
c. 3 ½ år/42 måneder/1260 dager 

15. Hvor lang er en profetisk dag i virkeligheten? (Esek 4,4-6) 
a. Et år 
b. Tusen år 
c. En måned 

16. Hva skulle skje med dyret etter regjeringstiden? (Åp 13,3) 
a. Det går under for godt. 
b. Det får et dødelig sår som leger og får deretter hele 

jorden til å følge etter seg. 
c. Det angrer og blir et vanlig dyr. 

17. Antikrist taler store og blasfemiske ord mot Gud (Åp 13,5; Dan 
7,8). Hva innebærer det at tale blasfemisk? (Mark 2,7; Joh 10,33) 

a. Å bruke stygge ord 
b. Å gjøre hærverk på en hellig bygning 
c. Å si om seg selv at man er Gud og at man kan tilgi synder 

18. Hva er den gematriske tallverdien for navnet på dyrets 
menneskelige representant? (Åp 13,17-18) 

a. 777 
b. 666 
c. 144 000 

19. Hvordan opptrer Antikrist mot Guds folk? (Åp 13,7; Dan 7,21.25) 
a. Det belønner dem for sin utholdenhet. 
b. Det baktaler og håner dem. 
c. Det forfølger dem og strider mot dem. 


