Uppenbarelseboken kapitel 13B

LAMMODJURET
– DEN FALSKE PROEFETEN –
TEXTKOMMENTARER
LAMMODJURET

13:11 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.
Och jag såg. Den 43: delsynen.
Annat. Gr allas = annat av samma slag. (Gr hete ros = annat av helt olika slag.) Detta
odjur kallas för Lamm-odjuret för att skilja det från det förra odjuret, som liknade en
leopard och kallas för leopard-odjuret. Lamm-odjuret är en symbol för den falske
profeten i Upp 16:13, 19:20. Det första odjuret är en människa och därför är också det
andra (av samma slag) en människa, vilket även namnet den falske profeten anger.
Stiga upp ur jorden. Till skillnad från det oroliga havet, som symboliserar folkhavet,
stiger Lamm-odjuret upp ur jorden, vilket symboliserar något mera fast och beständigt. Många gamla religioner såsom buddismen, shintoismen, islam etc, har en lära
som är orubbligt fastställd och dess lärare eller ledare har stor auktoritet så länge de
lever, medan de flesta politiska ledare endast har mandat att leda några år. Därför är det
troligt att uttrycket ”stiga upp ur jorden”, som är något mera varaktigt än havet,
betyder att den falske profeten är både en politisk och en religiös ledare.
Det hade två horn som liknade ett lamms. Lamm-odjuret kommer att uppträda i
skepnad av ett lamm, mycket religiös, och han kommer att tala om fred och om ett
paradis på ett sätt som förvillar många.
* Horn betyder makt. De två hornen symboliserar Lamm-odjurets makt att
• Tala som en drake, dvs att med lögnaktiga påståenden och propagandatal utöva
ett starkt suggestivt inflytande på massorna att tillbedja och efterfölja Antikrist.
• Att göra under, kalla ned eld från himlen och ge liv åt bildstoden.
Det talade som en drake. Talets innehåll kommer att vara fullt av hat och hämnd emot
oliktänkande. Han utlovar ett paradis för dem som terroriserar och dödar motståndarna
till hans religion och politik.
13:12 NT81: Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jordens och
dess invånare att tillbe det första odjuret, vars dödliga sår hade läkts.
Lamm-odjuret, den falske profeten, uppträder som det första odjurets högra hand
med leopard-odjurets hela myndighet. Men tydligen kan han ej operera på egen hand
utan endast i det första odjurets åsyn och med hans sanktion. Liksom leopard-odjuret
får sin makt från Draken, så får Lamm-odjuret sin makt ifrån Leopard-odjuret.
– Lamm-odjuret begär ingen tillbedjan för sig själv. Han är ett lydigt redskap för
det första odjuret, Antikrist, och är hans propagandaminister och den som verkställer
hans beslut.
* Till "Roms anda" hörde kejsardyrkan. Genom inspiration från avgrunden upplivas
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Lammodjuret
Ett odjur med två horn som liknade
ett lamms och det talade som en drake.
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nu åter denna gamla kult i ändens tid. Som den store talesmannen för detta uppträder
nu den falske profeten som med stor myndighet och övertalningsförmåga förvillar
många människor att tro att Antikrist har haft ett tidigare liv och att han är en gud i
människogestalt som måste tillbedjas.
Vars dödliga sår hade läkts. Uttrycket är en indikation på att Antikrist har haft en
föruttillvaro eller gjort en "nära döden" upplevelse.
13:13 Och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på
jorden i människornas åsyn.
Och det gör stora tecken. Satan har makt att göra vissa övernaturliga tecken genom
människor som överlåter sig åt honom. Gud gav Mose makt att göra vissa tecken för
att kunna övertyga Israeliterna om att Gud hade sänt honom. Bland annat kunde han
förvandla sin herdestav till en orm. Detta imponerade inte så mycket på de egyptiska
spåmännen ty även de kunde förvandla sina stavar till ormar. Men skillnaden var den
att Moses orm åt upp spåmännens ormar och på så sätt förlorade spåmännen sina
trolldomsstavar, vilket visar att Guds makt alltid är starkare än Satans makt.
Det står i Paulus eskatologiska brev att Antikrist skall göra lögnens alla
kraftgärningar och tecken och under. Detta gäller tydligen även den falske Profeten
som arbetar som Antikrists verkställande minister: ”Den Laglöses ankomst är ett verk
av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens
alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den
kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem.” 2 Thess 2:9-10
Det låter till och med eld falla från himlen. Den falske profeten efterliknar den helige
Andes verksamhet, men i en ond bemärkelse. Andens eld är kärlek och nåd för syndare.
Satans eld är hat och fördömelse över andra än sina egna. 1
En synlig eld från himlen vad tjänar det till mer än att förvilla och bedraga
människor att tro på lögnerna som den falske profeten förkunnar. Andens eld från
himlen är oftast osynlig, ty den är inget skådespel, men den gör en oändlig nytta i det
från synd renade människohjärtat och fyller det med Guds överjordiska kärlek. Rom
8:5. Den falske profeten är en falsk kopia av Anden.
Draken (Satan), leopard-odjuret (Antikrist) och lamm-odjuret (den falske profeten)
efterapar den heliga gudomliga treeningheten på följande sätt: 1
• Fadern efterapas av Satan.
• Kristus efterapas av Antikrist (Dödligt sårad och uppstånden).
• Den helige Ande efterapas av den falske profeten (Kallar ned eld från himlen).
EN STATY AV ANTIKRIST

13:14 Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i
odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som fått
svärdshugget men kommit till liv igen.
Och det förför jordens invånare. Jesus sade: ”Många falska profeter skall framträda och bedra många.” Matt 24:11. Falska frälsare och falska profeter kommer att
uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Matt
24:24. Förvillelsen blir dubbelt verksam om den åtföljs av övernaturliga tecken som
den falske profeten kommer att utföra i Antikrists åsyn och inför skaror av människor.
De tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. (1917: fått makt). Gr didomi =
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ge, ge sig in på, låta, tillåta. I studiebibelns ord för ord översättning från grekiskan =
"de tecken vilka gavs åt det att göra". Draken gav odjuret sin makt. Odjuret ger i sin tur
makt åt den falske profeten, ty det är i hans åsyn, med andra ord med hans inflytande
som den falske profeten får denna makt.
Det säger, gr lego = säga, tala, berätta, förklara, utlägga. (1917: genom sitt tal. AMPL:
kommenderade.) Den falske profeten kommer att bedriva en stor kampanj för Antikrist
då han på ett bedrägligt sätt kommer att framställa Antikrist som en gud som återkommit från en föruttillvaro på jorden. Han pekar på honom som den messias, som hela
världen väntat på och han kommer inte bara att lösa alla världsproblemen utan han
kommer också att göra människorna lyckliga om de tillbeder honom såsom deras
messias och gud.
Jordens invånare är ett återkommande uttryck för folk i allmänhet, som inte är kristna
eller judar, ty dessa kallas för de heliga eller de utvalda.
Att göra en bild åt odjuret. ”Och från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och
förödelsens styggelse uppställd skall 1290 dagar förgå.” Dan 12:11. Jesus sade:
”När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på
helig plats, då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen. Matt 24:15. ”Ty först måste
avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, 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
Templet i Jerusalem blir ett centrum för tillbedjan och det blir där, på helig plats,
som Antikrist tager säte i form av en bildstod, som redan Daniel profeterade om och
som han kallade en ”förödelsens styggelse”. Den falske profeten lyckas genom sin
stora övertalningsförmåga och demagogiska predikningar att bedraga moderna
människor (som ej känner Bibelns Gud och dess undervisning) att göra denna bildstod
av Antikrist (leopard-odjuret) – en avgudastyggelse på helig plats.
Som har fått svärdshugget men kommit till liv igen. Svärdet är en symbol för krig.
Svärdshugget kan därför betyda att odjuret gått under i krig. Eftersom leopard-odjuret
symboliserar både ett rike och dess ledare kan uttrycket tolkas att vara:
• Romarriket som gick under i krigen emot barbarerna i norr och genom muslimerna
i öster, som var oerhört skickliga i att svinga sin krokiga sablar. Men för att profetiorna
i Danielsboken och i Jesu och Paulus eskatologiska tal skall kunna gå i uppfyllelse
måste romarriket "få liv igen" efter sitt svärdshugg.
• Antikrist är odjuret som ”var men är inte mer, och det skall stiga upp ur avgrunden
och gå mot sin undergång”. Upp 17:8. Eftersom såsväl det grekiska imperiet som
romarriket var starkt förknippat med sina ledare, så förklarar detta att symbolerna
gäller såsväl Antikrist som hans rike.
ALLA SOM INTE TILLBER ODJURETS BILD BLIR DÖDADE

13:15 Och det fick rätt att ge levande ande åt odjurets bild, så att bilden också kan
tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade.
Och det fick rätt. Gr grundtexten: "Och åt det gavs". (1917: "Och det fick makt".)
Att ge levande ande åt odjurets bild. Det kan inte vara en fråga om en staty med en
inbyggd TV som talar och är kopplad till en stordator som registrerar alla som trycker
på knappen för tillbedjan. En sådan teknisk anordning är möjlig men skulle inte
innebära något övernaturligt inslag, som människor väntar sig av en gud i människogestalt.
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* Det blir sannolikt en manifestation av sataniska krafter och onda andar som
kommer att ta sin boning i statyn och tala genom den och döda alla dem som ej
underordnar sig. Denna makt har sitt ursprung från Satan själv som nu är på jorden och
gör sin sista ansträngning att förvilla så många som möjligt bort från sanningen och
frälsningen.
* Anledningen att han är i en så intensiv verksamhet med att bedraga är också den
att det under vedermödans tid samtidigt pågår en världsvid väckelse, som började
med Kristi tillkommelse i skyn, och fortsätter genom de två vittnena. Väckelsen
fortsätter även efter att de två vittnena har uppstått från de döda, vilket blir ett mäktigt
tecken för alla dem som blivit "väckta" genom vittnenas förkunnelse.
Och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade.
Detta ”alla” kan tolkas på flera sätt:
• Att det gäller alla som kom i närheten av bilden.
• Att det blir en lag i Antikrists rike att alla skall mot hot om dödsstraff tillbedja
odjurets bild. Under konung Nebukadenessars regim uppföres en väldig staty som alla
inom hans rike måste tillbedja annars blev de kastade i en brinnande ugn. Under
konung Belsassars regim infördes ett dekret att alla skulle tillbedja honom annars
hamnade de i en lejongrop. De romerska kejsarna införde en lag som fordrade att alla
inom det romerska imperiet skulle under hot av dödsstraff offra rökelse åt den gudomlige
Caesar en gång om året. I det sista ”odjursriket” på jorden kommer denna anda av
despotism, våld och terror, människodyrkan under hot om att annars bli en lagbrytare
och bli dödad, att återupplivas.
• Att dekretet om tillbedjan av Antikrists bild och hotet om dödstraff gäller hela
världen.
ANTIKRISTS MÄRKE

13:16 Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett
märke på högra handen eller på pannan.
Antikrists kontrollmärken är av tre slag:
• Ett märke, troligen en symbol på Antikrist och hans rike, liksom hakkorset var en
symbol för nazismen och det bakvända hakkorset en symbol för buddismen.
* Det är tekniskt möjligt att stämpla en osynlig kod med laserteknik på högra
handen eller på pannan. Utvecklingen mot ett penninglöst samhälle gör det troligt att
inom en snar framtid en sådan kodning blir praktisk att genomföra för att köpa och
sälja utan kontanter. Även om systemet i sig självt inte är något ont, kommer Antikrist
att utnyttja detta system för sina syften. Kodningen kommer att innehålla en symbol
för Antikrist varigenom han kan påtvinga dem sitt system och bojkotta alla dem som
ej vill ta hans märke.
• Odjurets namn. Många historiska namn är föreslagna med anledning av att
Antikrist tydligen haft en förut tillvaro: Nimrod, Nebukadnessar, Alexander den store,
Antiochos Epifanes, Judas Iskariot, kejsarna Augustus, Nero, och Decletianus; Djingis
Khan, påven Innocentius III, Napoleon, Hitler, Mussolini, Stalin etc.
* Många antikrister har kommit i världen, skriver aposteln Johannes, och flera av
dessa våldsmän i historien kan sägas vara förelöpare och typbilder på den kommande
Antikrist. Även om Antikrist har haft en föruttilvaro i något av de här uppräknade
namnen kommer han säkerligen att bära ett annat namn i ändens tid.
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• Namnets symboliska talvärde. Såväl hebreiska som grekiska alfabetet samt vissa
romerska bokstäver, har talvärden. Den sammanlagda summan av dessa talvärden i ett
namn blir det namnets talvärde. Antikrists namn kommer att ha talvärdet 666. 4
13:17 Ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för
namnet.
* Antikrist kommer inom sitt område att använda sig av bojkott emot alla dem som
ej vill bli hans efterföljare. Att berövas möjligheten att köpa mat blir liktydigt med
svältdöden för många människor i vårt moderna samhälle, där de flesta inte har någon
egen produktion av livsmedel.
ANTIKRISTS SYMBOL

13:18 Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en
människas tal, och talet är 666.
Här behövs vishet. Den helige Ande kallas Visdomens och Uppenbarelsens Ande.
Den som har förstånd skall tolka odjurets tal. Här finns en uppfordran till att räkna ut
och tolka odjurets tal. Därför kan man ej avfärda studiet av odjurets tal som något
oväsentligt och spekulativt.
Ty det är en människas tal. Odjuret är en människa men också ett rike, och inte enbart
ett system. Han är den Antikrist som Paulus talar om i 2 Thess 2 och Johannes beskriver
i sitt första brev.
Talet är 666.4
RUTA 64:

ANTIKRISTS MAKT

Antikrist kommer att få makt att:
1. Besegra många nationer: Dan 7:8, 23, 24, 11:40-45; Hes k38, 39; Upp 13:7
2. Döda de två vittnena: Upp 11:7-12
3. Häda Gud: Dan 7:8-25,11:36; Upp 13:5, 6
4. Föra ett tyranniskt välde i 42 månander: Upp 13:5
5. Föra krig emot de heliga och övervinna dem. Dan 7:21; Upp 13:7
6. Ändra på tider och lagar: Dan 7:25
7. Makt över alla stammar och länder och språk och folk. Upp 13:7 (inom sitt rike)
8. Utföra under: Dan 8:24; 2 Thess 2:8-12; Upp 13:1-18
9. Kontrollera all handel (inom sitt område): Dan 11:38-43; Upp 13:17
10. Kontrollera all religion (inom sitt område): 13:15
11. Befalla ”kungar”: Upp 13:7, 17:12-17
12. Får alla nationer att frukta honom. Upp 13:4
13. Lyckas med svek. Dan 8:25
14. Förstå mysterier (astrologi, satanstillbedjan, trolldom). Dan 8:3
15. Besegra judarna som är kvar i Israel. Dan 7:21; Sak 13:8; Upp 12:13-17
16. Förstöra det ”mystiska Babel”, Skökan. Upp 17:12-17
17. Göra som han vill för en tid. Dan 11:36; 2 Thess 2:3-4. Upp 13: 5-7
18. Mobilisera världens nationer till Harmagedon.
Hes kap 38-39; Upp 16:13-16, 9:19-21
19. Strida emot Kristus. Dan 8:25; Sak 14:1-5; Upp 17:14, 19:11-21
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Ämne 67: ANTIKRISTS TAL – TALET 666
• ”Totalt kaos” får på hebreiska talvärdet 666.
• När Uppenbarelseboken skrevs var summan av de romerska bokstäver som
användes som siffror = 666. Senare tillkom även bokstaven M (mille) för 1000. Det
romerska imperiet och dess kejsardyrkan har av många tolkats som vilddjuret.
(I = 1) + (V = 5) + (X = 10) + (L = 50) + (C = 100) + (D = 500) = summa 666
• Talvärdet på ”Latin-länderna” på latin blir 666. Detta var kyrkofadern Origenes
tolkning av 666. Odjuret skulle enligt denna tolkning syfta på romarriket och dess
fortsättning i de latinska länderna genom påveväldet.

Förelöpare till Antikrist med talvärdet 666
Då den kommande Antikrist tydligen haft en föruttillvaro, eftersom han stiger upp
ur avgrunden, är det av ett stort intresse att studera förelöparna till Antikrist, särskilt de
som får talvärdet 666.
• Vid översättning av kejsar Neros namn från latin till hebreiska blir stavningen
NRON KRS, vilket ger talvärdet 666 på hebreiska.
N R O N
K R S
50+200+6+50 100+200+60 = 666
Nero var en av de grymmaste förföljarna av de kristna. Han var kejsare under åren
54-68. När Johannes skrev Uppenbarelseboken (år 95-96) hade han därför varit död i
många år. Han får därför ses som en av de många förelöparna till den slutlige Antikrist.
Enligt några bibellärare är det just kejsar Nero som man anser vara den person som var,
men som nu inte är, men som skall komma och som skall stiga upp ur avgrunden.
• Även kejsar Domitianus, som förvisade Johannes till ön Patmos och som grymt
förföljde de kristna, får talvärdet 666 och ses som en av förlöparna till Antikrist.
• Påvetiteln på latin: ”VICARIUS FILII DEI”, som betyder Guds Sons
ställföreträdare, får talvärdet 666 om man räknar ihop de bokstäver som har talvärden
på latin:
V I C A RI V S
V+I+C+ I+V+
5+1+100+ 1+5+

F I L I I D E I
I+L+I+I+ D+ I
1+50+1+1+ 500+1 = 666

Den självtagna titeln att vara Guds Sons ställföreträdare på jorden och införandet
av doktrinen att ingen fick evigt liv utan att man underordnade sig påven, är en hädisk
och antikristlig självhävdelse. Många påvar missbrukade sin ställning och blev den
direkta orsaken till miljontals fromma människors martyrskap.
• Hitler som var en av de värsta judehatarna och judeförföljarna i världshistorien,
får talvärdet 666 med följande räknesätt:
A=100, B=101, C=102, D=103, E=104, F=105 etc
Hitlers talvärde blir då följande:
H
I
T
L
E
R
107+ 108+ 119+ 111+ 104+ 117 = 666
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ÄMNE 68: ANTIKRISTS RIKE
Antikrist blir en ledare i det sjunde världsriket (10-hornsförbundet) och en diktator i
det åttonde och sista världsriket före Kristi återkomst då fridsriket upprättas.
Det sjunde världsriket
De sjunde världsriket blir en kombination av ett reviderat romarrike (10hornsunionen) och det gamla grekiska (makedoniska) imperiet. 2 De tio hornen på
odjuret i Upp 13 finns även i Daniels profetia om det fjärde odjuret (sett från Daniels
horisont). Odjuret är en profetia om det antika romarriket och de tio hornen syftar på
ett återuppstått, men reviderat romarrike i ändens tid. Det finns vid Kristi återkomst
som Konungarnas konung, då det krossas vid hans ankomst. Därmed avslutas
hedningarnas tid och fridsriket tar vid.
De sju världsrikena är symboliserade med odjurets sju huvuden i Upp 13 och de
rikena är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien och Persien, Grekland, Rom samt
10-hornsunionen (det återuppståndna romarriket i ändens tid). Des sex första
världsrikena har förföljt Israel och det sjunde kommer också att göra det.
Antikrists marsch till makten
Antikrist kommer att få makten över detta sjunde världsrike efter att det har bildats.
Han är det ”lilla hornet” på ”det förskräckliga odjuret” i Dan 7:8,24 och det ”lilla
hornet” på ”bocken” i Dan 8:9. Troligen får han först makt i bockens och leopardens
rike – det gamla makedoniska världsväldets territorium. Han är det lilla hornet på
bocken som växer ”norrut, österut och åt det härliga landet till”.
Då tiden är inne att Östromsdelen skall förenas med Västromsdelen (10hornsunionen) uppsträder han först som ett litet horn mellan de tio hornen, men som
växer och får alltmera makt för att slutligen bli en ledare över hela det nybildade 7:e
världsriket – en kombination av det reviderade romarriket (Västrom och Östrom) samt
av det gamla makedoniska imperiet (bockens och leopardens rike).
Romarriket styrdes av envåldshärskande kejsare. Tio-hornsriket blir ett reviderat
romarrike, ty det styrs av tio horn (makthavare, presidenter, kommissionärer), Upp
17:12, som tillsammans bildar en union, som blir det sjunde världsriket. Förbundet
kan bestå av fler stater än tio, men styrs av tio utvalda ledare där Antikrist till en början
är ett litet "horn".
Det åttonde världsriket med Antikrist som envåldshärskare
Tiohornsförbundet i ändens tid är även symboliserat av de tio tårna på bildstoden
om världsrikena i Dan 2:41-45. Även i det åttonde riket, där Antikrist blir en
envåldshärskande tyrann, är tiohornsförbundet (de 10 tårna och de 10 hornen) hans
bas. Han slår först ut makten hos tre horn, Dan 7:20, för att sedan bli ett stort horn i den
östra hemisfären (det gamla makedoniska väldet och Östrom).
Då Antikrist besegrat dessa tre "kungar" (presidenter, makthavare symboliserade
av horn), kommer alla de andra kungarna (i Västromsdelen) att ge honom all sin makt,
Upp 17:12.13, varefter han bildar det åttonde och sista världsväldet under hedningarnas
tider med tyngdpunkten förlagd till det gamla grekiska imperiet varifrån Antikrist
kommer att utgå. Dan 11:35-45. Detta sker förmodligen före början av vedermödans
tid (en sjuårsperiod).3
Han uppträder troligen först som en stor fredsapostel. Han är mannen med bågen på
den vita hästen (Upp 6:2) och ordnar med ett fredsfördrag med många länder, däribland
Ruta 63: Israel och världsrikena, kap 13A; s316
+ App 11: Världshistoria i Bibelns ljus s582 + App 22 De sju världsväldena s654
3
Ruta 64: Var kommer Antikrist ifrån? kap 13A s320
2
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Israel (Dan 9:27). När han fått stor makt kommer han snart att visa sina
världshärskarambitioner med avsikt att införa sin religion och sin politik över hela
världen.
Han låter den röda hästen med mannen med svärdet träda fram och är den direkta
orsaken till ett fruktansvärt världskrig som med åtföljande hungersnöd och pest skövlar
en fjärdedel av jordens befolkning. Upp 6: 3-8. Vedermödans tid är nu inne, och vid
nästa steg i utvecklingen utlöser han troligen ett atomkrig som gör att en tredjedel av
jorden brinner. Upp 6: 8-12
Antikrist och hans rike går mot sin undergång
Vid den tiden uppträder Guds två vittnen i Jerusalem. De har ett budskap som
irriterar Antikrist, men han förmår inte att stoppa dem eller döda dem. Därför bryter han
fredsförbundet med Israel och intar Jerusalem. Hans första åtgärd blir att döda vittnena
och därefter börjar han ett utrotningskrig av judarna. En tredjedel av dem flyr till
öknen österut. Av dem som är kvar förföljer och dödar han 2/3 och profetian om Jakobs
nöd går i uppfyllelse.
Antikrist möter flera motgångar vid slutet av sin terrorregim. Hans anhängare drabbas av bölder och hans tron drabbas av mörker – av kaos och sinnesförvirring. När han
har satt sin tron i Jerusalem och tror sig ha nått toppen av världsherravälde, får han
höra rykten om stora truppsammandragningar i öster (Österns kungar), som vill ta
makten från honom. Han drar ut i stor vrede och lyckas omsider besegra dem. Under
mellantiden återvänder judiska stormtrupper från öknen och återintar Jerusalem och
befäster det. Då samlar Antikrist sina armeer och tågar mot Jerusalem för att krossa
Israel för alltid och säkra sin tron och sitt världsherravälde. De samlas vid Harmagedon.
Då uppenbaras Kristus i skyn som ”med sin muns anda” – ett domsord – krossar
Antikrist, den falske profeten och härarna samlade vid Harmagedon. Det sista världsriket
under hedningarnas tid går under ”utan människohand”, Dan 2:45. Kristus sätter sig
på sin härlighetstron och upprättar sitt eviga rike på jorden. Dan 2:44
ÄMNE 69: BLIR ANTIKRIST EN VÄRLDSHÄRSKARE?
”Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla
stammar och länder och språk och folk.” Upp 13:7
Om Antikrist kommer att regera över hela världen, blir han då den förste världshärskaren på jorden? Eller är det Kristus som kommer att bli den förste och då som
Fridens konung och en Herde för folken?
I bibelcitatet ovan om att Antikrist ”fick makt över alla” står det inte att det gäller
i hela världen. Vid en noggrann studie kommer man fram till att det är underförstått
"inom hans territorium".
Ingen ”konung” har hitintills härskat över hela världen. Enligt Dan 2:38 var
Nebukadnessar satt till härskare över alla, ”varhelst varelser bor”. Men han var aldrig
någon världshärskare ty Europas och Asiens folk var aldrig under hans välde, utan
uttrycket gällde för hans territorium i Mellan-östern.
Detsamma kan sägas om det grekiska (makedoniska) världsriket, som enligt Dan
2:39 skulle råda över hela jorden men i praktiken omfattade det grekiska väldet endast den från biblisk horisont då kända världen.
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Om det romerska världsriket sägs det i Dan 7:23 att det skulle ”uppsluka hela
jorden”, men även om Rom var det starkaste, största och historiens längsta världsrike
i varaktighet, så härskade det aldrig över hela världen. Till exempel var Kinas, Japans,
och Indiens miljoner aldrig under Rom. I öster var det grekiska imperiet större än vad
romarriket blev, eftersom Alexander den store intog området ända fram till den Indiska
floden Indus, medan Rom hade sin östra gräns vid floden Eufrat.
Ej heller Napoleon eller Hitler blev några världshärskare i dess fulla mening även
om de hade sådana ambitioner. Ej heller det Brittiska Samväldet, som hitintills har
varit det största världsriket, har härskat över hela världen.
Dessa uttryck – över alla, hela jorden – i Danielsprofetiorna kan fattas som ett
metaforiskt uttryck där det hela framhålls före delarna. På samma sätt säger vi ”hela
stan var på fötter”, eller ”alla såg på TV i går kväll”, eller ”hela världen följde utvecklingen med spänning”, utan att man därmed bokstavligt menar varenda individ.
Blir Antikrist den förste världshärskaren? Fem uttryck i Upp 13 har liknande
lydelse som de i Dan kap 2 och 7, antydande att Antikrist skulle bli en världshärskare:
• ”Det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk.” 13:7
• ”Och alla jordens invånare skall tillbe honom.”13:8
• ”Och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade.” 13:15
• ”Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett
märke på högra handen eller på pannan.” 13:16
• ”Och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet
för namnet.” 13:17
Dessa bibelcitat kan jämföras med vad som händer dem som tillber odjuret och tar
dess märke: ”Den som tillber odjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna
eller sin hand, han skall få dricka Guds vredes vin... och han skall pinas med eld och
svavel... i evigheters evigheter.” 14:9-11
• Vilka får gå in i tusenårsriket? Skall man dra ut de bokstavliga konsekvenserna
av dessa bibelställen så kommer det inte att finnas någon som kan leva vidare med
naturliga kroppar in i tusenårsriket. Alla som inte tar odjurets märke dödas av odjuret.
Alla som tar odjurets märke kommer att straffas av Guds vrede och gå till dödsriket i
väntan på domen. Matt 25:46; Upp 14:9-11. Om Antikrist är en total världshärskare
över hela världen blir det alltså inga överlevande efter vedermödan, ty alla kommer
alltså att gå under vare sig de tillber odjuret eller inte gör det.
Detta motsägs av Jesu undervisning i liknelsen om fåren och getterna där Jesus
säger till fåren (dessa som inte har följt efter Antikrist): ”Kom, ni som fått min Faders
välsignelse, och överta (efter Satan) det rike som har väntat er sedan världens skapelse.”
Matt 25:34. Alltså kan inte Antikrists regim vara världsvid och inte heller kan alla
inom hans territorium utan undantag bli dödade därför att de ej tar hans märke.
* Bibeln lär att det kommer att finnas två slags människor i tusenårsriket. Dels av
kristna som uppstått från de döda i den första uppståndelsen till liv (Upp 20:6) och
som skall regera med Kristus under de tusen åren, dels av människor som med naturliga kroppar lever genom vedermödan och får gå in i tusenårsriket (fåren, Matt 25:34).
Om dem står det bland annat att den som dör ung, dör vid hundra års ålder. Jes 65:20.
Detta kan ej gälla dem som har del i den första uppståndelsen, ty de människorna kan
aldrig mera dö. För de överlevande, naturliga människorna (fåren), kommer evang-
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elium att predikas under tusenårsriket enligt Hab 2:14 och Apg 15:16-17 SFB:
”Därefter skall jag (Kristus) vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna
boning (upprätta Israel)... för att alla andra människor (som överlevt vedermödan)
skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts.”
Antikrists härskarmakt kan ej vara total och måste ses i ljuset av bibelfakta:
• Ett begränsat område. Antikrists rike (det 8:e världsriket) kommer att blir världens
största, men likväl blir det enligt de profetiska symbolerna ett begränsat område. Det
område, som Antikrist kommer att härska över skall vara avgränsat till de gamla grekiska
och romerska imperiernas territorium, symboliserade dels av leopardens och bockens
världsrike (det grekiska världsriket) och dels av de 10 hornen och de tio tårna
(romarriket).
Antikrists rike kommer att sträcka sig från Indien i öster: innefattande de länder
som inte var med i det gamla Rom men som ingick i det grekiska imperiet såsom Irak,
Iran, Pakistan, Afghanistan, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan m fl länder, samt
hela norra Afrika och en stor del av Europa, men inte hela världen.
Eftersom Antikrists tyranniska regim enligt Danielsprofetiorna är begränsat till de
båda ”små hornens” territorium, dvs bockhornets och leopardens område (grekiska
imperiet) och tiohornsområdet (romerska imperiet), så blir det möjligt för de stora
folkskarorna i Kina, Japan, Korea, Sovjet, Indien, Australien, Nord- och Sydamerika,
halva Europa med Norden att leva vidare (dvs de som överlever vedermödans hemska
krig, terror och pest, som "fåren", Matt 25:31-34) in i tusenårsriket där de får höra
evangelium.
• En fristad i bergsöknen. Att ej alla stater kommer under Antikrists välde är även
angivet i Dan 11:40-45, där det står att ”Edom och Moab och större delen av Ammons
barn” (nuvarande Jordanien och en del av Saudi-Arabien) skall undkomma Antikrist
när han bryter sitt förbund med Israel och intar Jerusalem. I det landområdet kommer
många av de flyende judarna att få en fristad när de flyr ut i öknen enligt Jesu råd i Matt
24:16, och får där en plats beredd av Gud under de sista 3½ åren. De undkommer
därmed Antikrists direkta påbud om att tillbe honom och att ta hans märke. Upp 12:6.
• Flera länder är utanför Antikrists härskarsfär. Stater norr och öster om Antikrists
rike (kungar från Östern, Upp 16:12) kommer i slutskedet att starta krig mot Antikrist
efter att han intagit Jerusalem enligt Dan 11:44-45. Dessa stater är alltså vid den tiden
inte inom Antikrists härskarsvälde. Dessa länder blir dock besegrade och följer Antikrist
till slaget vid Harmagedon.
• Antikrists tid är kort. Antikrist kommer enligt Upp 13:16-17 att göra en lag om
att alla ”höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar” skall vid hot om dödstraff
bära hans märke och tillbedja hans bild.
Med tanke på den korta tid som Antikrist kommer att regera, blir det en praktisk
omöjlighet att påtvinga dessa lagar över alla individer, inte ens inom gamla romarrikets
och det gamla grekiska imperiets väldiga territorium och ännu mindre över hela
världen. Dessutom kommer förmodligen även en stor del av ”rättänkande” människor
inom Antikrists regim att sabotera Antikrists lagar och på allt sätt hjälpa både judar
och kristna som blir förföljda av Antikrist. Många kristna kommer dock att lida
martyrdöden. Upp 20:4
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Många, även vanliga människor, kommer att försöka komma undan på olika sätt.
Lokala tjänstemän kommer att se mellan fingrarna när det gäller dessa lagar för
släktingar och vänner. Genom mutor och på många andra sätt kommer många att
kunna kringgå dessa lagar. Då friheten blir beskuren, kommer det säkerligen att uppstå
frihetsrörelser och "gerillastrider" litet varstans, som hindrar Antikrist att verkställa
sina planer.
Även om Antikrist kommer att bli den hitintills störste världshärskaren i både makt
och det territorium som han härskar över, så kommer hans korta tid på omkring sju år,
varav endast hälften utgör hans glansperiod, göra det praktiskt omöjligt för honom att
bruka sin makt över alla människor ens inom sitt eget rike.
• Kungarna i hela världen. Enligt Upp 16:13-16 utgår det onda andar lika paddor
från draken, odjuret och den falske profeten, som gör tecken för "kungarna" i hela
världen för att få dem att samarbeta med Antikrist till slaget mot Israel vid Harmagedon.
Det finns alltså andra "kungar" (härskare) i världen vid denna tid. Om Antikrist härskade
över dessa riken, behövdes ej denna övertalningspropaganda för att få ledarna att
sända trupper till Harmagedon. Då behövde han ju endast befalla dem att marschera.
• Människor som ej tagit Antikrists märke. I Sak 14:16 finns en profetia om att
”alla överblivna ur alla de folk, som kom mot Jerusalem, skall år efter år draga
ditupp för att tillbe konungen Herren Sebaot...” Detta är efter harmagedonslaget och
gäller de överblivna folken, ej armeerna de sänt till Jerusalem, ty de går under vid
Harmagedon. Om dessa överblivna folk hade tagit Antikrists märke, skulle de blivit
straffade undan Guds ansikte och blivit förvarade i dödsriket till domens dag. Upp
16:9-11
Eftersom de är "överblivna" och får gå in i tusenårsrikets välsignelser, bevisar detta
att dessa folk ej varit under Antikrists kontroll och ej heller tagit hans märke. En del av
deras ledare har givit vika för Antikrists påtryckningar och sänt armeer till Harmgedon,
medan folken, många av de enskilda individerna, ej har deltagit i Antikrists gatlopp
mot judar och kristna. Detta bevisar att Antikrist aldrig blir någon världshärskare över
alla folk i hela världen i dess absoluta betydelse.
Samanfattning och slutledning
Antikrist kommer att bli en världshärskare, den störste och grymmaste som någonsin
funnits, men han kommer ändå inte att bli en världsdiktator i dess absoluta betydelse
och härska över alla människor i hela världen. Hans regim kommer att bli begränsad
till de "små hornens" territorium, till gamla romarrikets och till det grekiska världsväldets domäner.
Den förste verklige världshärskaren blir Kristus Jesus när han kommer som
Konungarnas konung och Herrarnas herre och sätter sig på Davids tron i Jerusalem och
öppnar upp fridsrikets välsignelser för en svårt sargad mänsklighet.
”Hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så
skall herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike.
Så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid.”
Jes 9:6
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