Swedish Bible Study - Vilddjurets Märke
Inledning: Bibeln talar om ett märke, eller tecken, som identifierar vilddjuret och dess anhängare. Genom
att ta emot detta märke, visar man vilddjuret sin trohet och erkänner dess auktoritet över Guds! I detta
Studiebrev skall vi fastställa dess märke.
1.
Vilket tecken, eller märke, visar på trohet mot Gud? Femte Moseboken 11:1, 8, 18 [Anm.:
Det utvärtes iakttagandet av Guds bud är ”ett tecken på eder hand”, och tron på dem är som ”ett märke på
eder panna”. Detta är Guds symboliska tecken i pannan och handen. Verserna för vidare studium är
4Femte Moseboken 6:6, 8; Andra Moseboken 13:9]
2.
Människor ser till yttre tecken, men var tittar Gud? Första Samuelsboken 16:7b
[4Psaltaren 37:37; Hesekiel 9:4]
3.
Alla kommer en dag att erhålla ett märke. Vilket märke kommer Guds folk att få?
Uppenbarelseboken 14:1 [4Uppenbarelseboken 7:2-4]
4.
I svunna tider stod namnet för personens karaktär. Gud vill skriva Sitt namn – eller
karaktär – i oss. Guds sinneslag beskrivs i Hans lag. Var kommer Guds sinnesart, eller lag, att
skrivas? Kommer denna skrift att vara synlig för människor? Hebréerbrevet 10:16 [Anm.: I profetian
föreställer pannan tankar, och handen står för gärningar. 4Jeremia 31:33; Hebréerbrevet 8:10]
5.
Vilket av Guds bud identifierar Guds folk på ett särskilt vis, så att deras erkännande av
Hans myndighet framgår? Hesekiel 20:12, 20 [Anm.: Det fjärde budet är Guds ”insegel”
{”sigill”, ”försegling”, ”äkthetsbevis”}. Det innehåller Hans namn, titel och ansvarsområde – delarna hos ett
offentligt sigill. 4Andra Moseboken 20:8-11]
6.
Kommer vilddjuret att erkänna Guds myndighet? Andra Tessalonikerbrevet 2:4 [4Jesaja
14:12-14]
7.
Vad kommer vilddjuret att skryta över, att det kan göra med Guds lag? Danielsboken 7:25
[Anm.: Påven hävdar sig stå över Gud, ty han säger sig kunna förändra Hans lagar! (Se Studiebrev nr.
15.) Endast någon med större makt kan förändra en annans lag. Katolska Kyrkan påtar sig på flera ställen
ansvaret för förändringen av Sabbats-budet som bevis för sin makt. ”Den i Bibeln omnämnda dagen är inte
Söndagen... utan Lördagen.... Det var Katolska Kyrkan som... ändrade på iakttagelsen härav till att gälla
Söndagen.” ”Är det inte märkvärdigt att icke-katoliker... håller Söndagen... [vilken] grundas på Katolska
Kyrkans myndighet och ej på någon bestämd text i Bibeln? Hållandet härav kvarstår som en påminnelse
om moderkyrkan.” – John O’Brien från Notre Dame i The Faith of Millions, 1974, sid. 136-137, 400401. Romarbrevet 6:16]
8.
Vad är det, som identifierar och kännetecknar vilddjuret? Andra Tessaloniker-brevet 2:3,
7-9 [Svar: ”Synd” och ”laglöshet” (eng. övers.). Märk: ”Synd är laglöshet” (Första Johannesbrevet 3:4, eng.
övers.).]

9.
När Jesus återvänder, kommer alla att ha tagit emot Guds, eller vilddjurets, märke. Hur
beskrivs de, som mottar vilddjurets märke? Matteusevangeliet 7:21-23 [Svar: De kallar Jesus
för ”Herre”, men ”utövar laglöshet” (eng. övers.). 4Andra Korintierbrevet 11:13-15; Matteusevangeliet 7:13,
14; Första Johannes-brevet 2:3, 4]
10. Hur beskrivs de, som mottar Guds märke (Uppenbarelseboken 14:1)? Uppenbarelseboken
14:12 [Svar: Även de kallar Jesus för Herre, men de ”håller” Guds bud. 4Jakobsbrevet 2:10]
11. Vad kommer Satan att göra med dem, som vägrar att motta vilddjurets märke och alltså inte
håller Söndagen {när den genomdrivs med stränga lagar Jorden runt i framtiden}?
Uppenbarelseboken 12:17 [4Uppenbarelseboken 22:14 (eng. övers.)]
12. Hur kommer Satan att föra krig mot dem? Uppenbarelseboken 13:16, 17 [4Andra
Timoteusbrevet 3:12]
13. Medan Guds tillbedjare symboliskt erhåller Guds namn i sina pannor, mottar vilddjurets
efterföljare vilddjurets namn (dess laglösa karaktär), som betecknas med ett tal. Vad är vilddjurets
tal? Uppenbarelseboken 13:18 [Anm.: Detta är en ”människas” tal. Douay-Bibeln säger, att ”Talvärdet
hos hans namn kommer att utgöra detta tal.” I det gamla Romarriket var tal alfabetets bokstäver –
benämnda romerska taltecken. Alltså hade varje namn ett siffervärde. Påvens offentliga titel är: Vicarius
Filii Dei – ”Guds Sons Ställföreträdare” (Our Sunday Visitor, 18. April, 1915). Siffervärdet hos detta namn
är 666. Detta är en förklaring, som stämmer in på profetian och när den jämförs med alla övriga profetior,
bidrar den till vilddjurets identifiering. Människor kommer att ta emot vilddjurets namn i högerhanden, när
Söndags-lagar genomdrivs och de lyder dessa. De kommer att motta det i pannan, när dess laglösa
karaktär står skriven i deras sinnen. 4Uppenbarelseboken 15:2]
14. Vilken varning har Gud utfärdat för, att ta emot vilddjurets märke? Uppen-barelseboken 14:911 [4Psaltaren 37:12-20, 32-40]
Att noga överväga: Gud säger, att Sabbaten stämplar Hans folk som Hans, och att vilddjuret skulle
komma att föra krig mot dem. Vilddjuret är den ”laglöse”, som skulle försöka att ”förändra” Guds lag, i
synnerhet budet om ”tider” – d.v.s. Sabbaten. När Söndags-hållande genomtvingas lagvägen, kommer det
således att utgöra vilddjurets märke. ”... är ni hans slavar och det är honom ni lyder” (Romarbrevet 6:16,
Svenska Folk-Bibeln). I dag manar Gud oss, att motta Hans märke (eller insegel, sigill). När Du betraktar
Din Frälsare, tänker Du då erkänna Hans myndighet, genom att lyda Honom och hålla Hans Sabbat?
Svara Kristus i enskild (personlig) bön!
Påvens sedvanlinga titel: Vicarius Filii Dei
Latin för: Guds Sons Ställföreträdare
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Vilddjurets Märke
Inledning: Bibeln talar om ett märke, eller tecken, som identifierar vilddjuret och dess
anhängare. Genom att ta emot detta märke, visar man vilddjuret sin trohet och
erkänner dess auktoritet över Guds! I detta Studiebrev skall vi fastställa dess märke.
1.
Vilket tecken, eller märke, visar på trohet mot Gud? Femte Moseboken
11:1, 8, 18 [Anm.: Det utvärtes iakttagandet av Guds bud är ”ett tecken på eder
hand”, och tron på dem är som ”ett märke på eder panna”. Detta är Guds symboliska
tecken i pannan och handen. Verserna för vidare studium är 4Femte Moseboken 6:6,
8; Andra Moseboken 13:9]
2.
Människor ser till yttre tecken, men var tittar Gud? Första
Samuelsboken 16:7b [4Psaltaren 37:37; Hesekiel 9:4]
3.
Alla kommer en dag att erhålla ett märke. Vilket märke kommer Guds
folk att få? Uppenbarelseboken 14:1 [4Uppenbarelseboken 7:2-4]
4.
I svunna tider stod namnet för personens karaktär. Gud vill skriva Sitt
namn – eller karaktär – i oss. Guds sinneslag beskrivs i Hans lag. Var kommer
Guds sinnesart, eller lag, att skrivas? Kommer denna skrift att vara synlig för
människor? Hebréerbrevet 10:16 [Anm.: I profetian föreställer pannan tankar, och
handen står för gärningar. 4Jeremia 31:33; Hebréerbrevet 8:10]
5.
Vilket av Guds bud identifierar Guds folk på ett särskilt vis, så att
deras erkännande av Hans myndighet framgår? Hesekiel 20:12, 20 [Anm.: Det
fjärde budet är Guds ”insegel” {”sigill”, ”försegling”, ”äkthetsbevis”}. Det innehåller
Hans namn, titel och ansvarsområde – delarna hos ett offentligt sigill. 4Andra
Moseboken 20:8-11]
6.
Kommer vilddjuret att erkänna Guds myndighet? Andra
Tessalonikerbrevet 2:4 [4Jesaja 14:12-14]
7.
Vad kommer vilddjuret att skryta över, att det kan göra med Guds lag?
Danielsboken 7:25 [Anm.: Påven hävdar sig stå över Gud, ty han säger sig kunna
förändra Hans lagar! (Se Studiebrev nr. 15.) Endast någon med större makt kan
förändra en annans lag. Katolska Kyrkan påtar sig på flera ställen ansvaret för
förändringen av Sabbats-budet som bevis för sin makt. ”Den i Bibeln omnämnda
dagen är inte Söndagen... utan Lördagen.... Det var Katolska Kyrkan som... ändrade
på iakttagelsen härav till att gälla Söndagen.” ”Är det inte märkvärdigt att ickekatoliker... håller Söndagen... [vilken] grundas på Katolska Kyrkans myndighet och ej
på någon bestämd text i Bibeln? Hållandet härav kvarstår som en påminnelse om
moderkyrkan.” – John O’Brien från Notre Dame i The Faith of Millions, 1974, sid. 136137, 400-401. Romarbrevet 6:16]
8.

Vad är det, som identifierar och kännetecknar vilddjuret? Andra

Tessaloniker-brevet 2:3, 7-9 [Svar: ”Synd” och ”laglöshet” (eng. övers.). Märk: ”Synd
är laglöshet” (Första Johannesbrevet 3:4, eng. övers.).]
9.
När Jesus återvänder, kommer alla att ha tagit emot Guds, eller
vilddjurets, märke. Hur beskrivs de, som mottar vilddjurets märke?
Matteusevangeliet 7:21-23 [Svar: De kallar Jesus för ”Herre”, men ”utövar laglöshet”
(eng. övers.). 4Andra Korintierbrevet 11:13-15; Matteusevangeliet 7:13, 14; Första
Johannes-brevet 2:3, 4]
10. Hur beskrivs de, som mottar Guds märke (Uppenbarelseboken 14:1)?
Uppenbarelseboken 14:12 [Svar: Även de kallar Jesus för Herre, men de ”håller”
Guds bud. 4Jakobsbrevet 2:10]
11. Vad kommer Satan att göra med dem, som vägrar att motta vilddjurets
märke och alltså inte håller Söndagen {när den genomdrivs med stränga lagar
Jorden runt i framtiden}? Uppenbarelseboken 12:17 [4Uppenbarelseboken 22:14
(eng. övers.)]
12. Hur kommer Satan att föra krig mot dem? Uppenbarelseboken 13:16, 17
[4Andra Timoteusbrevet 3:12]
13. Medan Guds tillbedjare symboliskt erhåller Guds namn i sina pannor,
mottar vilddjurets efterföljare vilddjurets namn (dess laglösa karaktär), som
betecknas med ett tal. Vad är vilddjurets tal? Uppenbarelseboken 13:18 [Anm.:
Detta är en ”människas” tal. Douay-Bibeln säger, att ”Talvärdet hos hans namn
kommer att utgöra detta tal.” I det gamla Romarriket var tal alfabetets bokstäver –
benämnda romerska taltecken. Alltså hade varje namn ett siffervärde. Påvens
offentliga titel är: Vicarius Filii Dei – ”Guds Sons Ställföreträdare” (Our Sunday Visitor,
18. April, 1915). Siffervärdet hos detta namn är 666. Detta är en förklaring, som
stämmer in på profetian och när den jämförs med alla övriga profetior, bidrar den till
vilddjurets identifiering. Människor kommer att ta emot vilddjurets namn i
högerhanden, när Söndags-lagar genomdrivs och de lyder dessa. De kommer att
motta det i pannan, när dess laglösa karaktär står skriven i deras
sinnen. 4Uppenbarelseboken 15:2]
14. Vilken varning har Gud utfärdat för, att ta emot vilddjurets märke? Uppenbarelseboken 14:9-11 [4Psaltaren 37:12-20, 32-40]
Att noga överväga: Gud säger, att Sabbaten stämplar Hans folk som Hans, och att
vilddjuret skulle komma att föra krig mot dem. Vilddjuret är den ”laglöse”, som skulle
försöka att ”förändra” Guds lag, i synnerhet budet om ”tider” – d.v.s. Sabbaten. När
Söndags-hållande genomtvingas lagvägen, kommer det således att utgöra vilddjurets
märke. ”... är ni hans slavar och det är honom ni lyder” (Romarbrevet 6:16, Svenska
Folk-Bibeln). I dag manar Gud oss, att motta Hans märke (eller insegel, sigill). När Du
betraktar Din Frälsare, tänker Du då erkänna Hans myndighet, genom att lyda Honom

och hålla Hans Sabbat? Svara Kristus i enskild (personlig) bön!
Påvens sedvanlinga titel: Vicarius Filii Dei
Latin för: Guds Sons Ställföreträdare
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