
18. Hvem er sabbatens Herre? (Mark 2,27-28) 
a. Moses 
b. Jesus Kristus 
c. Gud Faderen 

19. Hva pleide sabbatens Herre å gjøre på sabbaten? (Luk 4,16.31.44; 
6,6; 13,10; Mark 1,21; 6,2; Joh 15,10) 

a. Han gikk til kirken/synagogen og leste Bibelen. 
b. Han brøt budet og sa at det ikke er viktig. 
c. Han innstiftet en annen hellig dag for sine etterfølgere. 

20. Fariseerne hadde skapt mange egne regler omkring sabbaten som 
hadde gjort dagen til en plage for folket, i stedet for den 
velsignelsen den var tenkt å være. Fulgte Jesus disse menneskelige 
tradisjoner? (Luk 13,14-16; Matt 12,1-14; Mark 3,4; Joh 5,8-18; 
7,19-24; 9,14-16) 

a. Nei, han påviste hykleriet i disse fanatiske tolkninger 
b. Ja, han fulgte skikken på stedet der han kom  
c. Ja, rabbinernes tradisjon var like bindende som Guds lov 

21. Hva gjorde Jesu disipler med sabbaten? (Luk 23,56; Apg 13,42.44; 
16,13; 17,2; 18,4; Åp 1,10; Matt 24,20) 

a. De fortsatte å holde den hellig, som loven sier 
b. De begynte å holde en annen dag hellig 
c. De syntes ikke budet var viktig 

22. Kommer Guds folk i den siste tiden til å lyde alle Guds bud, 
inklusivt sabbatsbudet? (Åp 12,17; 14,12; 22,14) 

a. Ja 
b. Nei 

23. Ønsker du å være blant dem? 
a. Ja 
b. Nei 

24. Hvem hjelper oss å holde Guds bud? (Joh 14,15-16; Esek 36,27; Fil 
2,13; 2 Kor 3,3; Heb 10,15-16) 

a. Den Hellige Ånd 
b. Engelen Gabriel 
c. Helgenen Maria 

Slik unngår du merket  
 
Ring inn svarene dine ut ifra bibelversene i parentes. 

1. Hva kommer til å skje med dem som tar imot dyrets merke og 
tilber dyret og dets bilde? (Åp 14,9-11; 16,1-2; 19,20) 

a. De kommer til å miste sin popularitet blant sine venner 
b. De rammes av Guds vrede og plages i ild og svovel 
c. De kommer til å rammes av ulike slags sykdommer  

2. Hva kommer dyrets agenter å true alle i verden med, de som ikke 
tar på seg dyrets merke? (Åp 13,15-17) 

a. Livstids fengsel 
b. Spott og hån 
c. Økonomisk boikott og dødsstraff 

3. Åpenbaringsboken forutsier her en global krise som kommer til å 
gjøre det fryktelig vanskelig å være lojal mot Gud. Krisen kommer 
til å være en lojalitetstest som virkelig skiller agnene fra hveten. 
En så alvorlig advarsel trenger å forstås til enhver pris. De 
alvorlige følgene av å ta på seg merket viser at det ikke handler 
om en ytre ting som skal opereres inn i hånden eller pannen. 
Merket nevnes alltid i sammenheng med tilbedelse av dyret. 

4. Hva skulle Israels folk i GT sette i hånden og på pannen? (5 Mos 
6,6-8; 11,18; 2 Mos 13,9.16) 

a. Guds lov (de ti bud) 
b. En høyteknologisk datachip 
c. En tatovering 

5. Hva innebar det å legge budene i pannen og hånden? (5 Mos 
11,18; Ord 3,1-3; 6,20-21; 7,2-3; Jes 8,16) 

a. Å fysisk binde steintavlene på armen eller på pannen. 
b. Å tatovere inn de ti bud på armen eller i pannen. 
c. Å ha budene i sitt hjerte: tro på og handle etter dem. 
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6. Hva skulle Antikrist forsøke å forandre på? (Dan 7,25) 

a. Guds hellige lover 
b. Europas skattepolitikk 
c. Omstendighetene i Mellom Østen 

7. Hvilke mennesker stilles i kontrast til de som får dyrets merke? 
(Åp 14,9-12; Åp 13,16-14,1; 7,2-4) 

a. Alle bekjennende kristne 
b. De som holder Guds bud, dvs. har Guds segl i pannen 
c. Ingen, for alle får til slutt dyrets merke 

8. Da Jesus kom, forandret eller opphevde han noen av de ti bud? 
(Luk 16,17; Matt 5,17-19; Jak 2,10-11; Sal 111,7-8; 119,152) 

a. Ja, du skal ikke slå i hjel  
b. Ja, sabbatsbudet 
c. Nei, de er alle like evige som Guds trone 

9. Konflikten i den siste tid handler helt enkelt om hvem sine bud vi 
vil lyde – Guds uforanderlige ti bud eller Antikrists forandrede 
versjon. Tilbedelse og lydighet er sterkt sammenkoblede uttrykk i 
Bibelen. 

a. «Jesus svarte og sa til ham: «Det står skrevet: Herren din 
Guds skal du tilbe, og ham alene skal du _____»» (Luk 4,8) 

b. «Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg 
lærdommer som er menneskebud. Dere forlater Guds 
_______ og holder fast på menneskers forskrifter.» (Mark 
7,7-8, se også Apg 5,29) 

c. «Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er 
til og med hans bønn en ______________.» (Ords 28,9, se 
også 1 Joh 2,4) 

d. «Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen 
som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som 
dere lyder.» (Rom 6,16) 

10. De som unnskylder sin overtredelse av Guds bud og følger dyrets 
lov i stedet, tilber i realiteten dyret. Men om vi i tro holder fast 
ved Guds bud, så kan vi ikke få merket. 

11. Men er det ikke lovisk å forsøke å lyde Guds bud? (Rom 3,28-31; 
7,12.22; 1 Kor 7,19; Jak 2,14-20; Joh 14,15; 1 Joh 2,3-4; 5,2-3) 

a. Nei, overhode ikke! Lydighet er frukten av frelsende tro 
b. Jo, man bør synde litt nå og da for ikke å bli lovisk 
c. Jo, men vi blir jo rettferdige gjennom våre gjerninger 

12. Har ikke budene blitt erstattet med kjærlighetens bud i NT? (Rom 
13,9-10; Jak 2,8-11; Matt 22,36-40; 3 Mos 19,18; 5 Mos 6,5) 

a. Jo, så lenge vi sier at vi elsker kan vi bryte budene 
b. Nei, kjærlighetsbudet er en oppsummering av tibudsloven 
c. Jo, lydighet og kjærlighet går i konflikt med hverandre 

13. Hva burde motivere oss til lydighet? (Joh 14,15; 1 Joh 5,3; 2 Mos 
20,6; 5 Mos 10,12-13) 

a. Redsel for å gå fortapt 
b. En lengsel om å vise frem sin fromhet for andre 
c. Kjærlighet til Jesus og for det han har gjort for oss 

14. Hvilket bud skulle Antikrist spesielt angripe? (Dan 7,25) 
a. Det som talar mot ekteskapsbrudd 
b. Det som har å gjøre med hellige tider 
c. Det som forbyr oss å vitne falskt 

15. Hvilket bud nevner hellige tider? (2 Mos 20,8-11; 3 Mos 23,3) 
a. Du skal ikke misbruke Guds navn 
b. Hedre din far og din mor 
c. Sabbatsbudet 

16. Når ble sabbaten en hellig dag? (1 Mos 1,31-2,3; 2 Mos 20,11; 
Mark 2,27) 

a. Ved Sinai, når Gud talte til Israelittene 
b. Ved skapelsen, for hele menneskeligheten 
c. Når Abraham ble kalt til Kanaans land 

17. På hvilken ukedag havner sabbaten? (Matt 28,1; Luk 23,52-56; 
Mark 16,1-2; 2 Mos 20,10) 

a. Søndag 
b. Lørdag 
c. Fredag 


