Uppenbarelseboken kapitel 13A

ODJURET

FRÅN HAVET

– Leopardodjuret –
TEXTKOMMENTARER
Odjuret i Upp 13:1-10 har en kropp som en leopard och kallas därför leopard-odjuret.
Detta odjur är en symbol för Antikrist som stiger i makt och blir en diktator.
Upp 12:18 Och han (Satan) ställde sig på havsstranden.
Han, syftar på draken. Satan har endast lös sand att stå på. Han har ingen fast grund för
sin verksamhet och hans tid är kort. Fortsättning av den 41:a synen.
Havsstranden. Av sammanhanget framgår att havet symboliserar folkhavet liksom i
Upp 17:15. Satan ställde sig på sanden vid havet och väntar på att hans medhjälpare,
Antikrist, skall stiga upp ur folkhavet.
Havet med sina oroliga böljor är en bild av de politiska strömningarna i folkhavet. De
politiska parti- och antipartirörelserna går ständigt upp och ner. Antikrist kan bli vald
till politisk ledare då han blivit populär i det breda folkhavet, liksom Hitler blev en
gång. Han blir därför troligen demokratiskt vald av folket, men när han väl kommit till
makten kommer han att visa lejonklon.
Antikrists rike, det åttonde och sista världsriket, blir en kombination av det
återuppväckta romarriket (med de tio hornen) och det återuppväckta grekiska imperiet (leoparden).
ODJURET FRÅN HAVET

Upp 13:1 Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden
och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.
Och jag såg. Den 42:a synen. Jag syftar på Johannes, som såg allt detta i profetiska
visioner.
Ett odjur. I Uppenbarelseboken beskrivs fyra odjur:
• Från avgrunden. 11:7, 17:8
• Från havet. (Leopard-odjuret) 13:l
• Från jorden. (Lamm-odjuret) 13:11
• Odjuret som skökan rider på (Det scharlakansröda odjuret). 17:31
Odjuret ur havet symboliserar (som helhet) dels Antikrists person och dels hans rike,
som blir de 7:e och 8:e världsrikena.2
Det hade tio horn. De tio hornen finns i Daniels profetia om ett fjärde odjur. Dan 7:7
Odjurets huvud och horn symboliserar:
• De sju huvudena = sju världsriken med sina ledare som förtryckt Israel. 3
• De tio hornen = tio "kungar" (ledare), som bildar ett 10-hornsförbund inom det
antika romarrikets domäner i ändens tid och som blir det sjunde världsriket. (De tio
hornen motsvaras av de tio tårna på Daniels bildstod.) Dan 2:34,42-45; Dan 7:7,24;
Upp 17:12
Ämne 65: U-bokens fyra odjur, kap 13A s321
Ämne 66: Vem är Antikrist? kap 13A s327
3
Ruta 63: Israel och de sju världsrikena, kap 13A s304
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• På sina horn hade det tio kronor = de tio kungarna har makt och myndighet, som
de ger över till odjuret (Antikrist). Upp 17:12, 13
• På sina huvuden hade det hädiska namn. Världsrikenas ledare, faraonerna,
Shalmanaser, Nebukadnessar, Belsassar, Darejaves, Alexander den store, Antiokos
Epifanes och de romerska kejsarna, har tagit sig titlar som endast tillhör Gud i himlen
och i flera fall gjort sig själva till gudar och fordrat tillbedjan.
Och sju huvuden. De sju huvudena symboliserar de sex världsriken som har förtryckt
Israel och det sjunde världsriket som kommer att förtrycka Israel, vilket också de sju
huvudena på draken gör. Dessa världsriken och deras ledare styrs av draken (Satan)
som under hedningarnas tider har hela världen i sitt våld.
RUTA 63:

ISRAEL OCH VÄRLDSRIKENA

Sex världsriken som har förtryckt Israel:
1. Egypten, symbol: krokodilen
2. Assyrien, symbol: lejonet
3. Babylonien, symboler: • Ett lejon med två vingar.
• Det gyllene huvudet på Nekukadnessars drömbildstod
4. Medien-Persien, symboler:
• En vädur med två horn – ett högre än det andra
• En björn med tre revben i gapet • Bildstodens bröst av silver med sina två armar
representerande Medien och Persien.
5. Grekland, symboler:
• En bock med fyra stora horn, varifrån kommer ett litet horn – bockhornet
• En leopard med fyra vingar
• Bildstodens buk och höfter av koppar
6. Romarriket, symboler:
• Ett odjur med tio horn, bland vilka det senare uppstår ett litet horn (Antikrist)
som först tränger ut tre andra och sedan tar makten över alla hornen.
• Bildstodens nedre del av järn representerar det ursprungliga Rom, de båda benen
(av järn) representerar Västrom och Östrom, samt dess fötter och tio tår av järn blandat
med lera representerar 10-hornsförbundet i ändens tid.
Bildstodens fötter och tår krossas av en sten utifrån, dock "inte genom människohänder", vilket syftar på Kristus, som vid sin återkomst i ändens tid gör slut på
hedningarnas tid och upprättar sitt rike på jorden. Detta visar att odjurets rike (det
fjärde riket från Daniels horisont) kommer att finnas vid ändens tid. Därav teorin om
det återuppståndna romarriket i form av ett 10-hornsförbund (Dan 7:7-8) korresponderande med de tio hornen (Dan 2:34).
* I ändens tid kommer det att finnas både ett 7:e och ett 8:e världsrike i vilket 10hornsförbundet kommer att ingå och som kommer att förtrycka Israel i ändens tid.
7. Det sjunde världsriket (Tio-hornsriket) symboliseras av de tio hornen och det
sjunde huvudet på odjuret i Upp 13. Antikrist är där ett litet horn som växer. Dan 7:8
8. Antikrists rike symboliseras av hela odjuret i Upp 134
På sina horn tio kronor, talar om att Satan ger sin makt och sin kraft till Antikrist som
kommer att oinskränkt härska över de tio hornen. Draken har kronor på sina huvuden
som indikerar att det är Satan som styr de sex världsrikena samt även det sjunde
Ämne 63: De små hornen – Antikrist i Danielsboken, kap 13A s316
Se appendix 22: De sju världsväldena s654
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Kung Nebukadnessars mardröm
– en drömsyn av en mäktig krigare
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Babylonien
– ett huvud av guld

Medien-Persien
- silver

Grekland
- brons
Rom - järn
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Ändtidens världsvälde
– järn och lera
Daniels tolkning av drömmen
Världsväldena är symboliserade av en bildstod med olika material. Dan 2:38-43
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världsriket (10-statsförbundet, eller det reviderade romarriket) eftersom även det huvudet har en krona. Men nu har kronorna flyttats över till de tio hornen som styrs av
Antikrist, vilket betyder att i ändens tid ger Satan sin makt och tron åt Antikrist för att
forma det 8:e och sista världsriket med tiostatsförbundet som en bas. Draken (Satan)
har därför inga kronor på sina tio horn, vilket däremot odjuret (Antikrist) har på sina
tio horn.
På sina huvuden hädiska namn. Dessa sju världsriken har alla varit under Satans våld
och i opposition mot Gud har de hädat Gud den högste och förtryckt Guds utvalda
folk, Israel. Ledarna för de sju världsrikena har tagit sig hädiska namn och titlar som
endast tillhör Gud. Hela odjuret med alla dess sju huvuden symboliserar Antikrist,
som kommer att bli den värste hädaren av alla. Dan 7:8,20-26; 2 Thess 2:4; Upp 13:5
SYMBOLIK MED LEOPARD – BJÖRN OCH LEJON

13:2 Odjuret jag såg liknade en leopard, och dess fötter var som en björns och dess
gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt.
Liknade en leopard. Leoparden (och bocken) är symboler på det grekiska imperiet i
Daniels bok. Dan 7:6. Fortsättning av den 42:a delsynen.
Dess fötter var som en björns. Enligt Danielsboken är björnen en symbol på det
Medien-Persiska väldet. Dan 7:5
Dess gap som gapet på ett lejon. Lejonet är en symbol på Assyrien och Babylonien.
Dan 7:4. Gr stoma = mun (singularis). Grundtexten talar om en mun, men det finns sju
huvuden.
* Odjuret har symboler från alla de sju världsriken som har förtryckt Israel, utom
Egypten, men det finns med som ett av huvudena även om dess utseende ej är
specificerat. Symbolen för Egypten, bland annat på deras mynt, var krododilen. Att
odjuret (Antikrist) har symboler från de sex världsriken som funnits betyder att han
kommer att regera över samma territorium som dessa i ändens tid. (Draken är ett
fantasimonster som bygger på krokodilen).
Och draken gav det sin makt och sin tron och stor makt. Satan (draken) har nyligen
förlorat striden i himlen och blivit nedkastad till jorden. Han misslyckades med att
uppsluka gossebarnet och att förgöra solkvinnan. Nu satsar han allt på odjuret –
Antikrist. Enligt Daniels profetia blir Antikrist en satansdyrkare.
”Men fästenas gud (fursten i lufthimlen) skall han i stället ära... Och mot starka
fästen skall han med en främmande guds hjälp göra vad honom behagar.” Dan 11:38,
39 5
DET DÖDLIGA SÅRET HADE LÄKTS

13:3 Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret
hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det.
Ett av dess huvuden, syftar på ett av världsrikena eller på en av världsrikenas ledare
och ej direkt på Antikrist som är symboliserad av hela odjuret och inte enbart av ett av
dess huvuden. Fortsättning av den 42:a synen.
Såg ut att ha fått ett dödligt hugg. Den grekiska grundtexten kan betyda att huvudet
dog av såret från svärdet. Upp 13:14
Men det dödliga såret hade läkts. Alla de forna världsrikena har gått under tillika med
dess ledare. Det märkliga med detta huvud (världsrike) är att det repar sig från sin
5

Ruta 64: Antikrists makt, kap 13A s334
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Odjuret från havet
Då såg jag ett odjur stiga upp ur havet.
Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.
Odjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon.
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undergång och dess ledare från sitt dödshugg. Eftersom alla huvudena syftar både på
världsriken och dess ledare, betyder detta att ett världsrike eventuellt även med en av
dess ledare kommer att i någon form "uppstå" igen i ändens tid.
Olika tolkningar:
* Detta bildspråk syftar tydligen på romarriket, som liksom ett av huvudena gick
under genom svärdet (i krig), först Västrom år 476 och sedan Östrom år 1453. Men dess
dödssår blev läkt och gamla Rom uppstod igen, dock i en annan form, först i påvekyrkan,
som blev mer despotisk och mördade fler verkliga kristna (ca 50 miljoner) än det
antika Rom gjorde under sina förföljelser. Men det profetian i Upp 13 syftar till med
leopardodjuret är ett världsrike som skall finnas vid Kristi återkomst, nämligen att det
antika Rom kombinerat med det antika grekiska imperiet (leoparden) kommer att
uppstå i ändens tid som ett politiskt världsrike i form av ett 10-hornsförbund.
* Östrom och Västrom kan först uppstå var för sig. Det gamla grekiska imperiet
sträckte sig från Grekland ända till Indien. Arabförbundet med 23 länder är till en stor
del en kombination av Östrom och det grekiska imperiet, medan EU länderna kan
motsvaras av västromsdelen. När dessa två delar åter förenas bildar de troligen världens
mäktigaste rike någonsin, med Antikrist som ledare.
* Enligt Daniels profetia om bildstoden, så skall de två benen (Västrom och Östrom)
med sina tio tår finnas i ändens tid men bli krossade av en sten utifrån (dock icke av
människohand – av Kristus) varefter Guds rike skall upprättas på jorden. Dan 2:42-45.
* Att ett av huvudena fick sitt dödssår läkt, syftar tydligen även på att en av dessa
världsrikens ledare kommer att uppstå igen, ty detta säges om hela odjuret, inte bara
om ett av dess hvuvuden, vilket såsom en helhet symboliserar Antikrist, att "odjuret
som var och inte är men skall komma... skall stiga upp ur avgrunden". Ett världsrike
kan inte sägas stiga upp ur avgrunden. Upp 17:86
Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det. "Hela odjuret", som en
enhet, symboliserar Antikrist och hans rike. Hela jorden kommer att falla i trans för
Antikrist och hans fantastiska förmåga.
* Antikrist kommer att vara en mycket intelligent och talför man, som kommer att
visa stor myndighet och förmåga att samla allt under sig. Han blir den karismatiske
ledaren för världens starkaste nation i ändens tid. Hela världen kommer att se med
förundran på detta statssnille, som på en kort tid löser många av världens ekonomiska
och politiska problem.
KÄLLAN TILL ANTIKRISTS MAKT

13:4 Och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad
odjuret och sade: ”Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?”
Och man tillbad odhuret och sade. Satanstillbedjare förekommer nu och kommer att
tilltaga i ändens tid. Även om de flesta ej är medvetna om det är alla, som förnekar
Kristus, efterföjare till Satan. Och sade – den 24:e rösten i U-boken.
”Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han
skingrar.” Matt 12:30
”Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en
mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning
inte finns i honom. När han ljuger, talar han sina egna ord, ty han är en lögnare och
lögnens fader.” Joh 8:44
Appendix 11: Världshistoria i Bibelns ljus – Dödssåret läkt: Antikrists föruttillvaro och ett
återuppstått romarrike s582
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Det onda genius som behärskar Antikrist inspirerar hans efterföljare att tillbedja
draken. De tillbeder den onde, självförhärligandets, hatets och våldets gud, därför att
han visar en sådan styrka, intelligens och auktoritet genom Antikrist. Drakentillbedjan
kan också uppstå genom nya religösa sekter med andedyrkan och spiritistiska seanser
och även under inflytande av droger.
Och man tillbad odjuret. Under gamla romarrikets tid blev dyrkan av kejsaren som
gud alltmer framträdande. Stora tempel byggdes till kejsarnas ära och tillbedjan av
dem var från början frivillig men blev efterhand påtvingad under dödshot, vilket
ledde till svåra förföljelser av de kristna. Det är signifikativt för det återuppståndna
romarriket att människodyrkan åter kommer att få en dominerande ställning liksom på
kejsartiden.
* Kejsardyrkan har förekommit i Japan under årtusenden. Kejsardyrkan är nu
förbjuden i konstitutionen, men dyrkan av förfädernas andar förkommer ännu i stor
utsträckning. I Tibet dyrkas fortfarande deras Lama som en levande gud. Inom katolska
kyrkan har människodyrkan under Rom överförts på Mariadyrkan och dyrkan av
helgon.
* Människodyrkan leder till underkastelse och degradering av den egna personligheten. Dyrkan av avlidnas andar blir i realiteten en kontaktpunkt för onda andars
inflytande som får makt över de personer som tillbeder. All dyrkan av andar, människor eller något skapat klassas som en av de svåraste synderna i Bibeln, som förbjuder
människan att ha några andra gudar jämte Gud. Att inte dyrka några avgudar är det
första budet Gud gav Israel.
”Vem är som odjuret” är en travesti på ärkeängeln Mikaels namn, som betyder: "Vem
är lik Gud?" Tillbedjan av odjuret började med en stark beundran som efterhand
övergår till upphöjelse av människan och slutar med avguderi och tillbedjan. Avguderi är att sätta människan och vad människan åstadkommit före Gud, Skaparen av
allt.
”Vem kan strida mot det?” Antikrist är en stridens man. Han är ryttaren med bågen på
den vita hästen som inleder vedermödans tid med att draga ut såsom en segrare för att
segra. Han startar flera krig och troligen ett världskrig där han kommer att stå såsom
segraren.8
ANTIKRIST FÅR MAKT ATT REGERA I 3½ ÅR

13:5 Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i
fyrtiotvå månader.
Och det fick en mun som skröt och hädade. Antikrist fick en "ful mun" från Satan som
har Antikrist helt i sitt våld. Antikrist kommer att tala stora ord liksom Hitler en gång
gjorde – om världsherravälde med välstånd och fred i tusen år. Genom sin stora intelligens, karismatiska talförmåga och synbarliga framgång i allt vad han företager sig,
duperar han de flesta, även judarna, varav några kanske i honom ser sin Messias. Men
för dem som är andliga är det en främmande messias som sätter människan i centrum
och som hädar och förlöjligar allt vad Gud och heligt heter. Citat från Danielsboken:
”Se, det (lilla) hornet hade ögon lika människoögon och en mun, som talade stora
ord.” Dan 7:8
”Och konungen skall göra vad han vill, och skall förhäva sig och uppträda
stormodigt mot allt vad gud heter; ja, mot gudars Gud skall han tala sådant, att man
7
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Ämne 71: Antikrists tänkbara krig, kap 16 s378
Ämne 63: Antikrist i Danielsboken, kap 13A s316

måste förundra sig. Och allt skall lyckas honom väl, till dess att vredens tid är ute, då
när det har skett, som är oryggligt beslutat.” Dan 11:369
Och det fick makt att hålla på i 42 månader = 3½ år. Under de första 3½ åren av
Daniels 70:e årsvecka på sju år, kommer Antikrist att stiga i makt och popularitet. När
3½ år har gått, vid den sjunde domsbasunens ljud, blir Satan nedkastad till jorden och
Antikrist, som då blir ”smord” med satanisk makt, börjar sin terrorregim som varar i 3½
år fram till Kristi återkomst till jorden. I Uppenbarelsebokens kronologi har vi nu
kommit fram till mitten av sju-årsperioden då Antikrist får makt att våldföra sig på hela
mänskligheten under de återstående 42 månaderna. Denna period av vedermödans
tid, kallas även Jakobs nöd, eftersom det kommer att bli ett formligt utrotningskrig på
judar, av vilka dock en del har flytt till en av Gud skyddad plats i öknen. Jerusalem
kommer under denna tid att vara förtrampat av hedningarna, templet förorenat och
skändat av Antikrists avgudastaty och de dagliga offren avskaffade. Dan 9:27, 11:31;
Upp 11:2
* Gud låter ondskan slå ut i all dess hemskhet under denna tid, troligen för att lära
mänskligheten en läxa, som de aldrig skall glömma. Herren kommer att tillåta Antikrist
att härja, men endast för en begränsad tid av 42 månader, vilket enligt Jesu ord i Matt
24:22 blir en förkortad tid för de utvaldas (Israels) skull. Domens tal är fyra, men i
stället för fyra år blir tiden förkortat till 3½.9
ANTIKRISTS HÄDELSER

13:6 Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla
som bor i himlen.
Häda Gud. Hädelse är en av de värsta synder en människa kan begå. Hädelse emot
Anden utestänger människan helt från Andens påverkan till bättring och frälsning och
blir därigenom en synd som aldrig kan förlåtas. Fortsättning av den 42:a delsynen.
Att häda Guds namn och missbruka det, är detsamma som att häda Gud själv, ty
namnet representerar Gud.
Häda hans tält (1917: tabernakel), syftar på GT:s tabernakel med dess dagliga offer
och gudstjänster, tillbedjan och välsignelse av folket. Gudstjänsten i tabernaklet fortsatte sedan i templet, som kung Salomo fick bygga, och där uppenbarade Herren sin
härlighet. 1 Kung 8:10.
* I ändens tid kommer judarna att åter bygga upp sitt tempel i Jerusalem och
återinföra den dagliga tempeltjänsten enligt Mose lag. Judarna gör anspråk på att den
Allsmäktige Guden, alltings Skapare, uppenbarar sin härlighet i templet. Matt 24:15;
Upp 11:2. Antikrist kommer att häda templet och förlöjliga judarnas tro på Jahvé och
hans närvaro i templet. Han kommer själv att göra sig till gud och sätta sin bild i
templet och under dödshot fordra tillbedjan.
Häda alla som bor i himlen. Paulus profetia om Antikrist: ”Laglöshetens människa
(kommer att) uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig
över allt vad som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för
att vara Gud.” 2 Thess 2:3-4
ANTIKRISTS KRIG MOT DE HELIGA

13:7 Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla
stammar och länder och språk och folk.
9

Ämne 50: Tre och ett halvt år – en profetisk tid, kap 11A s252
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Det fick rätt att strida mot de heliga. I sin gudsförnekelse och sitt översitteri och i
tron att han är intelligentare än alla andra, kommer Antikrist att förbjuda all gudstro
inom sitt område. Han kommer att starta ett utrotningskrig mot alla kristna vilket
börjar redan under de första 3½ åren då ännu ”skökan rider på odjuret” och därnäst
efter att han brutit förbundet med Israel, står judarna i tur. Då han ”kastar av sig skökan
och bränner upp henne i eld” innebär det att han förbjuder all annan religion än sin
egen.
* Med hjälp av de övriga i 10-hornsimperiet kommer han att bryta förbundet med
Israel och anfalla och besegra det efter 3½ år vid makten. De 144 tusen nyblivna
judekristna i Israel, som blivit frälsta under den väckelse som gått fram i Israel främst
genom de två vittnenas verksamhet, kommer då att ryckas upp till himlen (som
gossebarnet) som en förstlingsfrukt åt Gud från Israel i ändens tid. De får då göra en
liknande upplevelse som församlingen några år tidigare.
Och besegra dem. Det är angeläget för Antikrist att intaga Jerusalem, eftersom det
blivit en alltmera betydelsefull stad och en ständig stötesten för Israels fiender (islamisterna), som svurit ett heligt krig mot Israel därför att de byggt upp ett eget tempel där
Klippdomen även kallad Omarmoskén nu står eller på en plats norr därom.
I förbund med Antikrist intar de Jerusalem varvid större delen av Israels folk flyr ut
i öknen, där en plats är beredd för dem under 3½ år. Med satanisk kraft dödar Antikrist
de två vittnena, avskaffar de dagliga offren och låter avrätta prästerna. Dan 8:25, 9:27,
11:31-33. Istället gör han en bildstod av sig själv, som han sätter i templet och tvingar
folk att tillbedja.
* Antikrist gör Jerusalem till sin huvudstad, Dan 11:45, och tror att han därmed skall
åstadkomma ett världsrike av fred och välgång.
* Två tänkbara orsaker till varför Antikrist gör sig själv till gud:
• Hans ”doktrin” är kanske den att religionen varit orsak till så mycket krig och
splittring att nu är tiden inne att avskaffa den. Men eftersom de ”dumma” människorna
behöver något att tillbedja och se upp till, så låter han göra sig själv till en gud som
skall tillbedjas och därmed skapa enhet bland allt religöst kaos.
• En alternativ utveckling kan vara att Antikrist framhåller sig själv som en
inkarnation av Islams gud och får stöd för detta av den falske profeten.
Det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Utrycken ”alla” i
versarna 7,8,15 och 16 måste (troligen), underförstått, i första hand gälla "alla" inom
Antikrists område, det vill säga inom det gamla romarrikets och det grekiska imperiets
domäner. Eller kommer Antikrist att bli en världshärskare i dess absoluta betydelse? I
så fall blir han den förste verklige världshärskaren på jorden och Kristus kommer att
bli den andre.
* De tio hornen symboliserar ”tiohornsimperiet” som är basen i Antikrists rike. I
realiteten kommer det att finnas många fler stater i imperiet än tio. Om vi skulle räkna
antalet stater som nu finns inom gamla Roms domäner, så kommer vi till 36 stater.
* Inom Antikrists rike – de åttonde världsriket, finns det många stammar, språk,
länder och folkslag, såväl europeer som araber och afrikaner. Enligt Dan 11:41-44 är
Antikrists rike, i varje fall till en början, begränsat till Roms och Greklands gamla
territorium och det är i första hand inom detta område som Antikrist kan utöva sin
despotiska och sataniska makt.
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* Vid slutet av sin tid som härskare kommer Antikrist att bli anfallen av härar från
norr och öster: ”Då skall han från öster och norr få höra rykten som förskräcker
honom, och han skall dra ut i stor vrede för att förgöra många och ge dem till spilo."
Dan 11:44
Utan att vara världshärskare i verklig mening kommer Antikrist enligt Upp 16:1416, efter att ha besegrat "kungarna från Östern", Upp 16:12, att utöva ett starkt inflytande
även på den övriga delen av världen och förmå dem alla att sända sina armeer till det
stora slaget vid Harmagedon.10
TILLBEDJAN AV ANTIKRIST

13:8 Och alla jordens invånare skall tillbe honom, var och en som inte från världens
skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat.
Och alla jordens invånare skall tillbe honom. Uttrycket "alla" kan ej vara alla i strikt
bokstavlig betydelse, utan måste vara ett uttryck för "många i förhållande till helheten". Ett undantag är redan nämnt i texten, nämligen att de frälsta inte kommer att
tillbe honom. Ett annat undantag är givetsvis de judar som flytt undan Antikrists
förföljelse. Ett annat stort undantag måste vara alla de människor som kommer att leva
igenom vedermödan och får ingå i Kristi rike på jorden. I annat fall kommer man till en
olöslig motsägelse som innebär att inga människor kommer att bli över för att befolka
tusenårsriket. Fortsättning av den 42: delsynen och den 24 rösten.
• Alla som inte tillber odjuret kommer att bli dödade av Antikrist. 13:15
• Alla som tillber odjuret kommer att drabbas av evigt straff. 14:9, 10
Vare sig de tillber eller inte tillber Antikrist skulle människorna under vedermödans tid gå under. Det kommer därför förvisso att finnas en stor skara människor som ej
kommer att tilbedja odjuret och ändå på något sätt undkomma att bli dödade av
Antikrist. Till detta kan man tillägga att om alla dessas namn redan är skriva i Livets
bok, kommer det i så fall betyda att alla dessa miljoner människor kommer att bli
frälsta i tusenårsriket.
Världens skapelse (1917: världens begynnelse). Skapelse (eng foundation), gr katabole
= nedläggande, grundande, grundläggning, grundval, begynnelse.
Var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos
Lammet som blev slaktat (B2000).
Andra översättningar:
"Ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det
slaktade Lammets bok.” (1917)
”Och alla människor, vars namn inte fanns inskrivna i det slaktade Lammets livsbok
från världens början, tillbad vilddjuret" (B)
”Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat
från världens grundläggning” (SFB)
”Livets bok och Lammets, som var slaktat före världens begynnelse" (LB)
* Om B2000, 1917, B är en riktig översättning (att de har sina namn skrivna i
livets bok från världens begynnelse) så innebär det att Gud kan förutse vilka som tar
emot frälsningen i Kristus, och redan före världens skapelse kan han därför skriva
deras namn i Livets bok på grundval av deras val av Kristus under sin livstid på jorden.
Många människor som lever samtida med Antikrist, men som ännu ej är frälsta (har i
förväg sina namn skrivna i Livets bok) och de tillbeder inte odjuret eller tar dess
10

Ämne 69: Blir Antikrist världshärskare? kap 13B s337

313

Den sataniska treenigheten
Draken – Antikrist – Den falske profeten
– Och alla jordens invånare skall tillbe honom, var och en som inte från världens
skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat.
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märke, och kommer att få leva vidare in i tusenårsriket där de får höra evangelium och
blir frälsta.
* Om SFB och LB har den riktiga översättningen, så innebär det att Gud, som
kunnat förutse allt, från begynnelsen har planerat försoningen genom Jesus Kristus:
"Lammet som är slaktat från världens grundläggning.”
Sitt namn skrivet i livets bok. Alla frälsta har eller får sina namn skrivna i livets bok i
himlen. Jesus refererar till detta då han säger till lärjungarna: ”Men gläd er inte så
mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen," Luk
10:20 SFB
* Bibeln ger exempel på att namn kan utplånas från livets bok. 2 Mos 32:32. En
teori finns om att från början alla namn är skrivna i livets bok, men att namn kan
suddas ut om personen ifråga ej tar vara på Guds nåd till frälsning i tiden.
* Att våra namn skulle vara skrivna i livets bok före världens begynnelse och
innan personen ifråga är född, betyder inte att människan är en viljelös robot
förutbestämd av ”ödet”, utan det visar endast att Gud i sin allmakt är oberoende av
tiden och vet allting i förväg och vet vilket val den, med fri vilja skapade människan
kommer att göra.
Hos Lammet som blev slaktat. 1917: "Det slaktade Lammets bok." Att livets bok är
förknippat med det slaktade Lammet, som är en bild av Jesus som Frälsaren, betyder
att vårt eviga liv och nåden att få ha våra namn i livets bok har hela sin grund i Kristi
försoning för oss. Han var Guds oskyldiga Lamm som blev slaktat i vårt ställe för att
borttaga världens synd.
EN UPPMANING TILL LÄSAREN

13:9 Du som har öron, hör detta. Uttrycket förekommer fem gånger i U-boken, vilket
är en uppmaning till lyssnaren om att skärpa och anstränga sig för att förstå den
verkliga meningen i Uppenbarelsen. Troligen syftar innehållet på den nedanstående
versen (Upp 13:10), som är svår att tolka. Fortsättning av 24:e rösten.
LAGEN OM SÅDD OCH SKÖRD EXEMPLIFIERAD

13:10 Den som skall i fångenskap, han går i fångenskap, och den som skall dö för
svärdet, han blir dödad med svärd. Här behövs de heligas uthållighet och tro.
Den grekiska översättningen, ord för ord, ger en mening med följande lydelse:
”Om någon till fångenskap sammanför, till fångenskap han går. Om någon med
svärd dödar (dödas), måste han med svärd bli dödad.”
Det finns två huvudtolkningar:
• Lagen om sådd och skörd framställs här i praktiska termer. Meningen ger uttryck
för den gudomliga vedergällningens lag. Antikrists skräckvälde har sin tid, men Guds
rättfärdighet kräver fullkomlig rättvisa. Antikrist och hans lydiga undersåtar kommer
att föra många i fångenskap och döda många med svärd (i krig). De kommer själva att
få uppleva både fångenskap och död i kriget.
• För de heliga är det viktigt att veta att det ej är ett gudomligt straff som drabbar
dem
när de kommer i fångenskap eller blir martyrer för sin tro. Utan det kan vara så,
1
som Jesus sade när han blev fängslad och bortförd till att korsfästas: ”Nu råder mörkrets
stund, denna världens furste kommer, men i mig finns inget som hör honom till.”
Antikrist har fått makt att föra krig mot de heliga och övervinna dem.
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* Det gäller för de heliga att ha tro och tålamod. De får inte gripas av fatalism och
tro att allt detta är ödesbestämt eller att Herren har övergivit sina trogna. Om Gud
skulle bruka sin allmakt så skulle det inte finnas en enda martyr. Men en sak är säker:
den gudomliga och rättvisa vedergällningen kommer. Det gäller att ha uthållighet och
tro och säga som de tre männen som blev kastade i den brinnande ugnen:
”Om vår Gud, den vi dyrkar, förmår rädda oss, skall han också rädda oss ur den
brinnande ugnen och ur din hand, o kung. Men om han inte vill det, så må du veta , o
kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar, och att vi inte vill tillbe den gyllene bildstod
som du har låtit ställa upp.” Dan 3:17-18
Här behövs de heligas uthållighet och tro. Lagen om sådd och skörd är ett viktigt
ämne även för dem som fått sina synder förlåtna.
”Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man skörda. Den som sår
i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda
evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får
vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid, skall vi därför göra gott mot alla
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* Då en kristen blir orättvist behandlad och sanningslöst beskylld för olika saker,
trakasserad, bojkottad och förföljd, då ligger frestelsen nära att slå tillbaka med samma
(köttsliga) vapen. Men då har Satan vunnit sitt mål, ty då har den kristne kommit in i
en köttslig strid, som innebär stort lidande och andlig otillfredställelse. Särskilt vid
förföljelsetider måste den kristne skärpa sin andliga syn och ej falla i Satans snaror
utan överlämna hämnden och domen åt Herren. För detta behöver den kristne
ståndaktighet och tro.
* Däremot har naturligtsvis den kristne rätt att försvara sig, liksom Paulus gjorde,
när han blev anklagad. Men han skall ej bruka våld eller köttsliga vapen som har sin
grund i hat och illvilja. Hans vapen är att bedja för sina fiender så han kan få kärlek till
dem. Hans vapen är sanning och ödmjukhet inför Gud och ett gott samvete.
Ämne 63: ANTIKRIST I DANIELSBOKEN
De små hornen i Danielsboken
Det finns två små horn i Danielsboken som båda symboliserar en mäktig men gudlös
”konung” i ändens tid strax innan ”den Högstes heliga rike” skall upprättas.
Det först beskrivna lilla hornet kommer från ett förskräckligt odjur med tänder och
klor av järn och med tio horn på sitt huvud. Det odjuret är en symbol på Rom som är
det sjätte världsriket som förttyckt Israel (det fjärde riket i Daniels syner). Dan 7:7, 8,
20-25. Det andra lilla hornet kommer från en bock med ett stort horn som brister
sönder och ersätts av fyra andra horn varifrån detta lilla horn växer ut. Bocken är enligt
Danielsbokens egen tolkning en bild på det femte världsriket, nämligen det makedoniska (grekiska) imperiet (det tredje riket i Daniels syner). Dan 8:8, 9, 21-26
Frågan är nu om dessa små horn, som kommer upp, är symboler på två olika
världsriken, är två skilda ”kungar” eller om de båda symboliserar samma person. Är
beskrivningarna av de båda hornen samstämmiga eller motsägande? Kan den ene
symbolisera Antikrist och den andre den falske profeten, eller symboliserar de båda
Antikrist?
11
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Ämne 24: Lagen om sådd och skörd, kap 2H s105

Beskrivning av de båda små hornen i Danielsboken:
A. Odjurshornet ( Daniel kap 7)
”Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt. Det
hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade
det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under det
att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet,
för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta. Och se, det hornet hade ögon lika
människoögon, och en mun som talade stora ord.” Dan 7:7, 8
B. Bockhornet ( Daniel kap 8)
”Och bocken företog sig mycket stora ting. Men när han hade blivit som starkast,
brast det stora hornet sönder, och fyra andra ansenliga horn sköt upp i dess ställe, åt
himmelens fyra väderstreck. Och från ett av dem gick ut ett nytt horn, i början litet,
och det växte ofantligt söderut och österut och åt ’det härliga landet’ till.” Dan 8:8+
En jämförelse av de båda små hornen:
Uppställning över vad de båda hornen har gemensamt:
1. Båda börjar som små horn. Dan 7:8, 8:9
2. Det ena kommer upp mellan de 10 hornen (10-hornsimperiet) av det fruktansvärda
4:e odjuret (från Daniels horisont – Rom). Det andra kommer fram från ett av de fyra
hornen på bocken (det 3:e odjuret – det grekiska imperiet), sedan detta delats i 4 delar.
3. Båda är segrande härförare. Dan 7:8, 20-24, 8:9
4. Båda upphöjer sig själva. Dan 7:8, 20-24, 8:9
5. Båda är fräcka och arglistiga konungar. Dan 7:8-25, 8:23
6. Båda avskaffar det dagliga offret. Dan 7:25 (förändrar heliga tider och lagar),
8:11, 9:27
7. Båda för krig mot de heliga och övervinner dem. 7:21-25, 8:10, 24
8. Båda är verksamma samma tidslängd på 1260 dagar = 3½ år. 7:25, 8:14 (det
dagliga offret blev avskaffat i 1150 dagar, men han var verksam även före offrets
avskaffande)
9. Båda strida mot Kristus (Den Högste, Furstarnas Furste) Dan 7:25; 8:25
10. Båda bli krossade utan människohand. Dan 7:9-11; 8:25
11. Båda verksamma i ändens tid. Dan 7:9-11 (just före domen), 8:17, 19, 26
12. Efter att hornen förgjorts skall den Högstes heligas rike upprättas. Dan 7:26,27.
Sammanställningen visar att båda de små hornen förutsäger samma sak, nämligen
Antikrists verksamhet i ändens tid. Att det ena lilla hornet kommer från bocken (3:e
odjuret från Daniels horisont) som symboliserar det mackedoniska (grekiska) väldet,
och det andra från Daniels 4:e odjur, som symboliserar Rom, stämmer på Antikrist.
Att det lilla hornet även finns på bocken (Alexanders den stores rike – det
makedoniska världsväldet) kan ses som en detaljbeskrivning från vilken del av världen
Antikrist först framträder, nämligen från ett av länderna inom det gamla grekiska
imperiet (Grekland,Turkiet [Lydien], Syrien, Irak, Iran m fl).
Överenstämmer övriga profetior om Antikrist i Daniel med dem i U-boken?
Alla de 12 punkterna, som de två små hornen i Danielsboken har gemensamt och som
utgör en profetia om Antikrist, stämmer på beskrivningen av Antikrist i Upp 11,
(avgrundsodjuret), Upp 13 (leopardodjuret), Upp 17 (det scharlakansröda odjuret).
Utöver profetiorna om de två små hornen finns det ytterligare beskrivningar av
Antikrist i Danielsboken:
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Ett odjur med tio horn. Dan 7:7

Ett litet elfte horn slår ut tre andra horn. Dan 7:8

Det lilla hornet på odjuret växer och blir större än alla de andra hornen. Dan 7:20-21
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Karta över Alexander Den Stores världsvälde

8. Antikrists imperium – Den 8:de kungens världsrike
Bocken, vars stora horn delades i fyra delar, är en symnbol för Alexanders välde
som delades i fyra riken efter hans död.
I ändens tid växer det lilla hornet på bocken och blir större än de övriga, Dan 8:8-14,
och bildar Antikrists imperium.
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• Han är den "anryckande fursten" (eng den andre fursten = den anti-smorde =
anti-krist) i motsats till den Smorde Fursten (SFB) som är Kristus (den smorde), men
som blir dödad efter 69 årsveckor. Dan 9: 25-26
”Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv
vecka skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade, och på styggelsens
vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och
oåterkallelig beslutad straffdom utgjuter sig över förödaren.” Dan 9:27
• Ett starkt förbund för en vecka = sju år (Daniels 70:e årsvecka = vedermödans tid).
• För en halv vecka skall offren vara avskaffade = 3 1/2 år. (Vid den 7:e basunens
ljud mitt i vedermödan).
• På styggelsens vinge skall förödaren komma. Han (Antikrist) skall bli ”höjden”
(vinge = templets tornspira) av all styggelse (= avgudadyrkan) och förödare av allt
heligt.
• Hans onda verksamhetstid är begränsad (vilket han kanske själv ej känner till).
Dan 7:25
• Han får sitt oryggligt beslutade straff. Dan 2:44-45; 7:26; 8:25; 9:27; 11:45
• Han är kungen i Nordlandet enligt Dan11: 29, 35-45. I anslutning till denna
profetia skriver Daniel att det "på den tiden" skall "bli en tid av nöd, vars like inte har
funnits, allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden". Därefter
profeterar Daniel om uppståndelsen från de döda. Dan 12: 1-2, 13
ÄMNE 64:

VAR KOMMER ANTIKRIST IFRÅN?

Symbolerna för det makedoniska (grekiska) väldet var leoparden (Dan 7:6) som
även innefattar länderna bortom Eufrat – Iran, Afganistan, Pakistan m fl) och bocken
(Dan 8: 5-12). Symboliken med leoparden kommer igen i U-bokens odjur vars kropp
liknade en leopards (Upp 13:2), vilket visar att Antikrist kommer att ha denna del av
världen som sin bas.
* Antikrist uppträder först som ett litet horn på bocken (Makedonien) och sedan
som ett litet horn mellan den tio hornen på det fjärde odjuret (Rom). Profetian säger
om hornet på bocken att ”det växte ofantligt söderut och österut och åt ´det härliga
landet´ (Israel) till. Dan 8:9. Om det lilla hornet på det fjärde (förskräckliga) odjuret,
sägs att det också växer och "var större att skåda än de övriga, det hornet som jag
också hade sett föra krig mot de heliga". Dan 7:20
Utvecklingen kan bli denna: Antikrist börjar troligen som ett litet horn i ett av
länderna inom det gamla makedoniska väldet som också kan vara en del av det gamla
Östrom. Han växer i makt och lägger under sig hela leopardens rike (f n alla de länder
som har Islam som statsreligion, hela norra Afrika, 23 länder i arabförbundet, och flera
länder i öster ända bort till Rysslands och Indiens gränser).
Parallellt med denna utveckling i öst har Västromsdelen av det gamla romarriket
återuppstått i en union av stater med tio makthavare. Detta 10-hornsrike (alliansrike
eller union) skall, om det skall kunna kallas ett "återuppstått romarrike", omfatta i stort
sett samma territorium, som det gamla Rom härskade över, nämligen alla staterna runt
Medelhavet och Europa, vilket inkluderar även Östromsdelen.
Det gamla Rom besegrade det grekiska väldet och intog deras domäner (bockens
och leopardens rike), bland annat länderna Grekland, Turkiet, Syrien, Egypten, som
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utgjorde de fyra styckade delarna av Alexander den stores rike (de fyra hornen på
bocken). Men länderna bortom Eufrat ingick ej i romarriket. Daniels vision av bocken,
Dan 8:9, blir en kompleterande del i fråga om vilken del av det sista världsriket
Antikrist skall komma ifrån, nämligen som ett litet horn (bockhornet) på ett av de fyra
hornen i Alexanders gamla imperium.
Från sin maktställning i öst (Leopardens rike, som sträcker sig ända till Indien) kan
han påverka hela den gamla Västromsdelen (från början som ett litet horn bland de tio
hornen (makthavarna, kommissionärerna), men tar slutligen makten över dem alla och
bildar då det 8:e och sista världsriket strax för Kristi återkomst (Upp 17:11-14), och
skall strida mot de heliga (Israel) och mot Kristus, vilket blir hans undergång.
Antikrist rike kommer att bli det största världsriket hitintills och kommer att bli en
kombination av det gamla Rom och det makedoniska (grekiska) imperiet. Att hornen
skjuter upp ur olika sammanhang utgör en profetisk framställning om hur Antikrists
rike kommer att bildas, vilka länder det kommer att bestå av och om hur stort det
kommer att bli.
Ämne 65: UPPENBARELSEBOKENS FYRA ODJUR

SYMBOLER

PÅ

ANTIKRIST OCH

DEN FALSKE PROFETEN

I. ODJURET FRÅN AVGRUNDEN
”Och när de (vittnena) har fullbordat sitt vittnesbörd, skall odjuret som stiger upp
ur avgrunden börja krig mot dem och besegra dem och döda dem.” Upp 11:7
Beskrivningen av odjuret från avgrunden, som dödar de två vittnena, är mycket
kortfattad. Uttrycket att han stiger upp ur avgrunden indikerar att han haft en föruttillvaro. Är odjuret från avgrunden en återkommande, fallen änglafurste, eller en symbol på Antikrist, en människa som levt tidigare? Följande slutledningar kan dras:
• Eftersom odjuret kan föra krig och gå handgripligt tillväga mot de två vittnena,
kan man dra den slutsatsen, att det inte kan vara en fallen ängel som stigit upp ur
avgrunden, utan måste vara en människa.
* När ofrälsta människor dör går de inte till avgrunden utan till dödsriket, gr
hades. Eftersom avgrunden är en plats för fallna änglar i väntan på sin dom (2 Pet 1:4),
måste denna människa utgöra ett undantag, eftersom han blivit förvarad där. Kanske är
det hemligheten till att han kan komma tillbaka till jorden i fullvuxen mänsklig
gestalt. Uttycket att han stiger upp ur avgrunden ger vid handen att han kommer åter
på ett direkt sätt och genast kan ta sig an uppgiften att göra slut på de båda vittnena.
• Bibeln har ingen lära om reinkarnation och även om det skulle vara möjligt för
Gud att låta en människa återfödas, så skulle det taga lång tid innan hon kunde handla,
som här beskrives, medan uttrycket ”stiger upp ur avgrunden” ger intrycket av att hon
ganska plötsligt uppträder på scenen.
• Vid jämförelse med Daniels profetior och 2 Thess 2:4-10 kommer man till den
slutledningen att leopard-odjuret i Upp 13:1-10 är en symbol på Antikrist. Beträffande leopard-odjuret finns det antydningar om att han levt tidigare då det sägs om
honom att han fått ett dödligt hugg, men att det dödliga såret hade läkts. Detta
indikerar att odjuret som stiger upp ur avgrunden är identiskt med leopard-odjuret och
att båda föreställer Antikrist.
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• Även om det scharlakansröda odjuret som bär skökan, Upp 17:3-18, står det att
det kommit upp ur avgrunden, samt att det skall gå under vid striden med Lammet.
Detta indikerar att även detta odjur är identiskt med Antikrist. Det är samma odjur som
dödar de två vittnena och stiger upp ur avgrunden.
• Vittnena står i vägen för Antikrists planer att härska och ge utlopp för sina hädelser, självdyrkan, maktlystnad och för sin våldsregim. Eftersom avgrunds-odjuret dödar de två vittnena mitt i vedermödan (en sjuårsperiod) efter att de har vittnat i 3½ år,
blir det nu endast 3½ år kvar av denna tidsålder (hedningarnas tider) fram till Kristi
återkomst till jorden. Denna tid sammanfaller med Antikrists terrorregim de sista 3½
åren, eftersom han skall strida mot de heliga under 42 månader (Upp 13:7).
Sammantaget visar jämförelserna att odjuret från avgrunden (Upp 1:7), leopardodjuret (Upp 13:1-10) och det scharlakansröda odjuret (Upp 17:3-18) är samma odjur
och att alla är symboler på Antikrist.

II. ODJURET UR HAVET - LEOPARDODJURET
”Och han (Satan) ställde sig på havstranden.” Upp 12:18
”Och jag (Johannes) såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju
huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.” Upp 13:1f.
Havet betyder folkhavet: ”länder och människomassor och folk och språk”. Upp
17:15. Havet är en bra bild på växlingarna i det politiska folkhavet mellan parti och
antiparti för sina ledare. Odjuret rider på en våg av popularitet och stiger upp till
maktställning genom folkens beundran och bifall, men när det väl fått oinskränkt
makt kommer det att missbruka den på ett ödeläggande sätt och skapa världens värsta
vedermöda.
Vid jämförelse med Daniels profetior om Antikrist och beskrivningen av odjuret i
Upp 13:1-10, framgår att leopardodjuret symboliserar två saker:
• Antikrists person.
• Det åttonde och sista världsriket, det rike som leds av Antikrist. Upp 17:11
Beskrivning av leopardodjuret:
1. Tio horn = tio kungar i tiohornsförbundet i ändens tid, Upp 17:12, profeterat om
i Danielsboken:
• de tio tårna enligt Dan 2:42
• de tio hornen på Daniels fjärde odjur. Dan 7:7, 24-27
* Att dessa tio horn (10-hornsförbundet) gäller ändens tid framgår av att detta rike
(det återuppståndna romarriket) skall finnas vid tiden för Kristi återkomst och gå
under då Kristus upprättar sitt eviga rike på jorden. Dan 2:42-45, 7:27
2. Sju huvuden = sju världsvälden: Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, romarriket och det sjunde – det nya romarriket (10-hornsriket).
* De sju huvudena symboliserar sambandet mellan de forna världsväldena under
Satans våld och tiohornsriket i ändens tid, vilka kommer att föra samma politik med
förtryck av Israel och kommer att etableras på det territorium som de sju världsrikena
härskade över. Tiohornsriket styrs av tio horn (makthavare, presidenter), men kan
bestå av många fler länder än tio i en union.
* Det sjunde världsriket. Odjuret med sju huvuden i Upp13 är en symbol för det
sjunde världsriket under hedningarnas tid och enligt symboliken blir det en samman-
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sättning av Västrom och Östrom och det makedoniska väldet samt alla de andra tidigare världsrikena som förföljt Israel. Både ”björnens” (det medien-persiska) och
”leopardens rike” (det makedoniska imperiet) sträckte sig ända till Indien. Länderna i
öst är sammansvetsade genom Islam och i sitt hat mot Israel.
3. På sina horn tio kronor. Draken hade också tio horn men hade inga kronor på
hornen (endast kronor på sina huvuden), vilket symboliserar att draken (Satan) kommer att ge ”sin kraft och sin tron och stor makt” åt odjuret (Antikrist), som kommer att
ta makten över de tio hornen. 17:12, 13
4. Och på sina huvuden hädiska namn. Nebukadnessar (Dan kap 3)och Darejaves
(Dan kap 6) lät utropa sig själva som Gud. Kungarna för världsväldena tog sig titlar
som endast tillhörde Gud. Därför att de tre judiska männen ej tillbad Nebukadnessar,
hamnade de i den brinnande ugnen. Daniel vägrade att tillbedja Darejaves och blev
kastad i lejongropen. Många av de romerska kejsarna tog titeln "den gudomlige".
5. Odjuret liknade en leopard. Leoparden symboliserar det makedoniska (grekiska) imperiet, Dan 7:6, som sträckte sig ända till Indien. Att denna symbol finns med
i det sjunde och i det åttonde världsriket (Antikrists rike), betyder att de rikena kommer att omfatta alla de länder som fanns i det grekiska imperiet.
6. Dess fötter var som en björns. Björnen symboliserar det Medien-Persiska riket.
Dan 7:5, som blir en integrerad del i de sjunde och åttonde världsrikena.
7. Dess gap som gapet på ett lejon. Lejonet symboliserar det Babyloniska väldet
vars främste ledare var Nebukadnessar. Han var huvudet av guld på bildstoden, vilken
symboliserade världsrikena från profeten Daniels tid och framåt. Dan 7:4
8. Odjuret får sin tron och sin makt från draken (Satan), som är nedstörtad till
jorden. Satan ger kronorna till de tio hornen, vilket betyder att ändtidens 10-hornsrike
styrs av Satan, som slutligen ger sin tron och all makt till det lilla hornet, Antikrist, det
horn som nu har vuxit och blivit större än alla de andra.
9. Ett av dess huvuden (ett världsrike med dess ledare) såg ut att ha fått ett dödligt
hugg, men det dödliga såret hade läkts (kommer att uppstå igen i ändens tid).
* Detta kan syfta både på det återuppståndna romarriket och på Antikrist som
person, som enligt profetiorna blir en man med föruttillvaro.
10. Hela jorden beundrade odjuret och tillbad det. Upp 13:4. Att man tillbad
odjuret visar att odjuret inte enbart är ett rike utan även en person som leder detta rike.
* Först tillbeder man draken (Satan) som givit sådan makt åt odjuret. När odjuret
tar över makten i 10-hornsförbundet (det återuppståndna romarriket) och bildar det
8:e och sista världsriket, kommer tillbedjan att överflyttas till odjuret självt.
* Odjurets kropp föreställer en leopard, vilket var symbolen för det gamla grekiska
väldet. Centrum för odjurets makt och verksamhet blir en förnyelse av det gamla
grekiska väldet och Östrom. Där finns också ”Nordlandet – det norra riket” från Israel
räknat, varifrån Antikrist enligt danielsprofetian skall komma. Dan 11:13, 31, 40
1l. Odjuret hädade Gud. Upp 13:5. Det finns flera profetior i Danielsboken om att
den siste världshärskaren hädar Gud. Dan 7:25, 8:25, 11:36
12. Fick makt att hålla på i 42 månader = 3½ år. Detta bevisar att odjuret är
Antikrist, som därmed uppfyller alla profetior om Antikrist i Danielsboken. 2 Thess
2:3-10 och Upp 11:2
13. Odjuret fick rätt att strida mot de heliga. Han får makt att döda de två vitt-
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nena, intaga Jerusalem och förtrampa det i 42 månader, 11:2, 7. Han gör det till sin
huvudstad och där sätter han sin tron och sin bild i templet. Dan 11:45; 2 Thess 2:4.
Därifrån dirigerar han förföljelsen mot de heliga – alla kristna och alla judar både i
Israel och i förskingringen, så långt hans makt sträcker sig. Dan 8:24
”Efter en tid och tider och en halv tid (3½ år) och när det heliga folkets makt blivit
krossat i grund, då skulle allt detta bli fullbordat.” Dan 12:7
14. Odjuret fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Som
diktator för världens största imperium i ändens tid, kommer odjuret att visa sin makt
över alla länder. Men det betyder inte att han blir den förste oinskränkte världshärskaren. Även efter att han bekämpat kungarna från östern (Upp 16:12), återstår den slutliga segern över Israel, vilket han inte kan besegra, ty då kommer Herren att gripa in
och försvara kvarlevan av Israel, vilket innebär odjuret Antikrists undergång vid Harmagedon.
15. Odjuret tillsammans med den falske profeten (lamm-odjuret) samlar jordens
härar till slaget vid Harmagedon. Upp 16:16. Odjuret strider mot Kristus, men möter då
sin undergång. Upp 17:14; 19:19, 20
”Ja, mot Furstarnas Furste (Kristus) skall han sätta sig upp, men utan människohand skall han då bli krossad.” Dan 8:25

SLUTLEDNING:
Odjuret ur havet, leopardodjuret, symboliserar både ett imperium med tio ”kungar”
och en person (Antikrist), som blir det sista världsrikets despotiske ledare. Han hädar
Gud, blir tillbedd och får makt att föra strid mot de heliga och besegra dem. Han
kommer att vara den som leder striden mot Israel och Kristus vid slaget vid Harmagedon, där han möter sin undergång i slutskedet av denna tidsålder.
* Allt detta bevisar att odjuret som stiger upp ur havet i Upp 13 är en symbol av
dels Antikrist som person och dels hans imperium, som blir det sista världsriket under
Satans (drakens) våld före Gudsrikets upprättande på jorden.
Odjuret symboliserar alltså samtidigt två saker:
• Antikrist, en dödlig människa som giver sig helt åt Satan.
• Det 8:e och sista världsriket under Satans våld.

SAMMANFATTNING OM LEOPARD-ODJURET – EN SYMBOL FÖR ANTIKRIST
• Antikrist kommer ur folkhavet (vald av folket).
• Han är en man som blir diktator över ett världsrike. Upp 13:18, 17:12-13
• Han kommer att regera över de sju världsrikenas territorium, symboliserade av de
sju huvudena: Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Makedonien (Grekland), Rom samt 10-hornsriket (det återuppståndna Rom).
Bockhornet (Östrom) och 10-hornsförbundet (Västrom) kommer att förenas och
bilda det sjunde världsriket, där Antikrist i början är ett litet horn.
Det lilla hornet på bocken tar över makten och bildar det 8:e och sista världsriket
med Antikrist (bockhornet) som diktator.
• Antikrist kommer att ha sin bas i det återuppväckta gamla grekiska imperiet som
är symboliserat av en leopard i Dan 7:6, 8:20-23, ty odjurets kropp domineras av
likheten med en leopard.
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Antikrists rike, det åttonde, som följer på det sjunde världsriket, kommer att få
tyngdpunkten i det gamla men återupplivade grekiska imperiet, som till stor del även
finns inom Roms gamla territorium (Östrom).
• Odjuret har symboliska drag av alla världsrikena; som gapet på ett lejon (Assyrien
och Babylonien), fötter som på en björn (Medien-Persien), en kropp som liknande en
leopard (Makedonien), tio horn (Rom). Någon symbol för Egypten är ej särskilt omnämnd, men ett av odjurets sju huvuden symboliserar Egypten. Upp 13:1-2
• Antikrist kommer att ha stor makt över 10-hornsförbundet (Västrom), även om
han själv inte är ett av "de tio hornen", som kommer att formas inom det gamla Roms
domäner, symboliserat av de 10 hornen och de 10 tårna (Dan 2:47). Själv är han från
början ett litet horn mellan de tio hornen, men som växer och tar makten över de andra.
Dan 7:8; Upp 17:12-13
Antikrist tar makten genom att först överspela tre "kungar" (troligen Grekland,
Turkiet och Egypten). Dan 7:8, 24-27. Därefter kommer de ”tio kungarna” att lämna
sin kraft och makt åt Antikrist, Upp 17:12, 13, som då bildar det 8:e och sista riket där
han själv blir envåldshärskare. Detta världsrike blir det sista under Satans våld och blir
ett ”återuppväckt” romerskt-grekiskt imperium – leopardodjuret.

III. ODJURET FRÅN JORDEN – LAMMODJURET
”Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som
liknade ett lamms och det talade som en drake.” Upp 13:11
1. Ett annat odjur, skiljt från det första i samma kapitel. Det kallas för "Lammodjuret", därför att det liknar ett lamm.
2. Stiga upp ur jorden. Jorden symboliserar troligen en religion, som till skillnad
från politiska rörelser, som går upp och ner lik havets vågor, symboliserar något fast
och mera beständigt – en religiös lära som man envist håller fast vid och inte är föremål
för de omsvängningar som förekommer i politiken.
3. Det hade två horn. Det kan inte mäta sig i styrka med det första odjuret som hade
tio horn.
* De två hornen kan betyda att lamm-odjuret har ett säkert fäste och uppbackning
från två "kungar" och deras stater. (Iran och Syrien?) En annan tolkning är att de två
hornen betyder lamm-odjurets makt att dels göra under (kalla ned eld från himlen) och
makt att genom sitt drak-liknande tal förvilla massorna att tro lögnen.
4. Liknade ett lamms horn. Lamm-odjuret kommer att visa en yttre attityd av
stark religiositet och av att vara hängivet i sin gudsdyrkan.
5. Det talade som en drake. Rösten och budskapet av hat, hämnd och förbannelser
över sin fiender röjer lamm-odjurets verkliga natur.
6. Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Den makt och auktoritet
som lamm-odjuret har är beroende av det första odjurets närvaro. Han blir Antikrists
talesman och propagandaminister, som får jordens invånare att tillbedja Antikrist.
Slutledning: Lamm-odjuret är ett helt annat vilddjur, skilt från Odjuret med de sju
huvudena och de tio hornen. Han kallas den falske profeten i Upp 16:13; 19:20
* Teorin att lamm-odjuret skulle vara det återuppståndna första odjuret (leopardodjuret), efter att det fick sitt dödssår läkt, stämmer ej, ty de arbetar sida vid sida i
ändens tid och båda blir gripna vid Kristi återkomst. 19:20-21
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IV. DET SCHARLAKANSRÖDA ODJURET SOM BÄR SKÖKAN
”Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och med odjuret som bär
henne och som har sju huvuden och de tio hornen. Odjuret som du såg, det var men är
inte mer, det skall stiga upp ur avgrunden och gå mot sin undergång. Och de invånare
på jorden som inte från världens skapelse har sina namn skrivna i livets bok, de skall
undra när de ser odjuret som var och inte är men skall komma.” Upp 17:7, 8
SAMMANFATTNING AV ODJURET SOM BÄR SKÖKAN – S-ODJURET
Det scharlakansröda odjuret kallas här för s-odjuret.
• Ett scharlakansrött odjur
.
• En kvinna sitter på s-odjuret – en sköka
• Det var fullt med hädiska namn
• Det har sju huvuden och tio horn
• ”Det var men är icke mer.” Det har förut varit verksamt på jorden. Upp 17:8,11
• ”Det skall stiga upp ur avgrunden."
• "Det är inte mer." Det fanns ej på Johannes tid utan var då fängslat i avgrunden.
• "När han kommer." Det får en verksamhetstid på jorden i ändens tid. Upp 17:10.
• S-odjuret är en person: ”Och odjuret som var och inte är mer, han är den åttonde
och ändå en av de sju, och han går mot sin undergång.” Upp 17:11
• S-odjuret har ett rike: ”Och de tio hornen är tio kungar som ännu inte fått sina
riken men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret.” Upp 17:12
• S-odjuret får härskarmakt över de tio hornen (kungarna). Upp 17:13
• S-odjuret skall tillsammans med de tio hornen hata skökan och bränna upp henne
i eld. Upp 17:16
• S-odjuret skall tillsammans med de tio honren strida mot Lammet. Upp 17:14
• S-odjuret går mot sin undergång. Upp 17:8,11, 14
SLUTLEDNING:
Det scharlakansröda odjuret som bär skökan och som stiger upp ur avgrunden
måste vara en människa som haft en föruttillvaro, men blivit förvarad i avgrunden för
att i ändens tid på ett övernaturligt sätt åter inträda i världen. Eftersom världens barn
förundrar sig över odjuret och det är tydligt sagt om odjuret att det är en konung över
ett rike, så kan det ej vara fråga om en fallen ängel som stiger upp ur avgrunden.
Och eftersom detta odjur tillsammans med tio-hornsförbundet kommer att strida
mot Lammet i ändens tid där det möter sin undergång, så bevisar det att det scharlakansröda odjuret från avgrunden är en symbol för Antikrist och samma odjur som tecknas
i Upp 11:7 (avgrundsodjuret) och i Upp 13:1-10 (leopardodjuret) och i Upp 19:19, då
det möter sin undergång.
SAMMANFATTNING OM DE FYRA ODJUREN:
Avgrundsodjuret i Upp 11:4, leopardodjuret i Upp 13 och det scharlakansröda
odjuret i Upp 17 är alla tre symboler på samma sak och kallas enbart för odjuret vid
slaget vid Harmagedon. Alla profetior pekar på att detta odjur är en symbolisk framställning av Antikrist. Däremot är lammodjuret ett annat odjur, men som samarbetar
med Antikrist och har tillnamnet den falske profeten.
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Ämne 66: VEM ÄR ANTIKRIST?
Termen "antikrist" finns inte i Uppenbarelseboken och förekommer enbart i aposteln
Johannes brev, där det även talas om att många "antikrister" redan har kommit. Antikrist betyder "emot Kristus", och i den betydelsen finns det många antikrister.
Men profetiorna särskilt i Daniels bok samt undervisningen i Paulus brev talar om
en speciell person som den "store" antikrist, som skall uppträda i ändens tid strax före
Kristi andra tillkommelse till jorden.
”Och denne (odjuret) skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes
heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges
i hans hand under en tid, tider, och en halv tid (3½ år).” Dan 7:25
”Ja, till och med mot härskarornas furste företog han sig stora ting: han tog bort
från honom det dagliga offret, och hans helgedoms boning slogs ned.” Dan 8:11.
”Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka (sju år), och för en
halv vecka (3½ år) skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade, och
på styggelsen vinge skall förödaren komma.” Dan 9:27
”Och härar, utsända av honom, skall komma och orena helgedomens fäste och
avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.” Upp 11:31
”Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens
son, motståndaren (Antikrist), han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller
heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud.” 2 Thess 2:3, 4
Jesus refererar till honom indirekt då han citerar från Daniels bok i Matt 24:15:
”När ni ser den vanhelgande skändlighet (förödelsens styggelse) som profeten Daniel
har talat om stå på helig plats (må den som läser det fatta rätt), då måste de som bor
i Judeen fly upp i bergen.”

Antikrist har många namn:
I Danielsboken:
• De små hornen: odjurshornet (Dan 7:8, 24) och bockhornet. (Dan 8:9, 23)13
• En arglistig konung. Dan 8:23
• Fursten som skall komma (en anryckande furste). Dan 9:26,27
• Konungen från norr. Dan 11:5-45
Antiochos Epifanes kom också därifrån = en typ av Antikrist.
I nya testamentet:
• Antikrist. 1 Joh 2:18. ”En antikrist skall komma.”
• Laglöshetens människa. Undergångens son (fördärvets man). 2 Thess 2:3
• Motståndaren (Vedersakaren). 2 Thess 2:4
• Den laglöse. (Den Onde, eng "that wicked".) 2 Thess 2:8
• Odjuret. Dan 7:11; Upp 13:l-10; 17:3-14
Andra profetiska namn på Antikrist: Det finns även andra profetior i GT än dem
i Danielsboken som talar om en Antikrist och om hans verksamhet i ändens tid men
under olika namn:
• Assyriern (från Assur, Syrien). Jes 10:20-34; 30:18--33; 31:4-8, 9; 32:1
• Konungen i Babylon. Jes 14:4
• Utpressaren. Jes 16:4
• Förtryckaren. Jes 16:4
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