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 är GUDs Namn på hebreiska (YeHoVaH) יהוה  

 

Odjurets Märke 

Mot slutet av Bibeln i Uppenbarelseboken (kapitel 13 & 14) finns det en profetia som rör en 
diktator som skall regera i hela världen nära slutet av tidsåldern. I symboliskt språk kallas han 
för Odjuret! På andra ställen i Skriften är han känd som:  

 Syndens Människa  
 Laglöshetens Människa  
 Förtappelsens Son  
 ett Nytt Horn  
 Antikrist  

När han framträder kommer han att ge order om att varje människa skall ta emot hans märke, 
hans identifierings signum eller signatur i deras pannor eller högra händerna. Ingen ända 
kommer att ges möjlighet till att köpa eller sälja utan att först acceptera märket! Det kommer 
att bli ekonomiska sanktioner på en skala som världen aldrig sett . Oavsett nationalitet, ras 
eller troslära, kommer det att gälla alla som vägrar att ta emot Odjurets Märke. Du kan vara 
säker på att det kommer att vara en tuff och prövande tid för mänskligheten och jämförelsevis 
få människor kommer att klara testet.  

I samma profetia varnar יהוה, den Allsmäktiga Guden av Israel, Abraham, Isak och Jakobs 
Gud människosläktet att alla som accepterar Odjurets Märke kommer att utsättas för det 
fulla måttet av hans vrede, outspätt 'så skall också han få dricka av Guds vredes vin, som är 
hällt oblandat i hans vredes kalk.'  

Det är minst sagt en förfärlig profetia men en som du måste förstå om du vill undgå den 
Allsmäktiga Gudens vrede. Bibelkunnare har genom seklerna bemödat sig med tyda denna 
profetia; Och det finns inget underskott på förklaringar tillgängliga.  

Somliga säger att Odjurets Märke är:  

 En osynlig, kodad tatuering, Som bara kan ses med högteknologisk utrustning, någon 
slags Röntgenstråle.  

 Ett djävulskt brännmärke av en ond ande.  



 Ett datoriserat samhälle där alla business transaktioner kommer att ske med 
kreditkort.  

 Ett Identitetschip i silikon insatt under huden osv. osv  

Det finns förmodligen lika många förklaringar till Odjurets Märke som det finns religiösa 
organisationer ; och du är ju fri att välja och tro på den förklaring som passar dej bäst. Men 
ärligt talat, måste vi erkänna att det ingenstans i Bibeln står kategoriskt vad Odjurets märke 
är. Men var säker på att han har gett oss några väldigt bra ledtrådar, som pekar den troende 
mot sanningen: Men själva Märket ger inte Skriften någon klar definition på. Trots denna till 

synes bristfälliga information, och vi kommer snart att upptäcka att יהוה på inget sett är att 
skylla på här, Profetian som rör Odjurets Märke förtjänar ett grundligt beaktande; för det är en 
profetia av ett sådant mäktigt framtidsperspektiv att bara dumbommar vill fortsätta att 
ignorera den. Här finns det gudomliga hotelser som varje man och kvinna över hela världen 
borde speciellt beakta; för dom rör vid en grad av straff som är mer genomgripande än vi kan 
föreställa oss, ännu mindre beskriva. Försök att förstå att vi inte har någon önskan att 
dramatisera detta ämne; inte heller fromt framställa detta som om det vore av liten betydelse. 
Vikten av detta och den brådskande naturen av denna profetia kräver att vi utan fruktan 

presenterar fakta till alla som vill undkomma יהוהden Allsmäktiga Guden av Israels vrede.  

I våra försök att identifiera Odjurets märke vill vi först begränsa oss med en logiskt analys 
enbart om Skriften; och sen adoptera den enda sammanfattningen som våra fakta tillåter. Om 
man ser förbi dessa riktlinjer finner man sig snart på en arena med melodramatisk fantasi och 
vilda spekulationer, som ses i många filmer och böcker på ämnet, som vilseleder en på farlig 
mark.  

Låt oss börja med att citera tre Skriftställen som rör:  

 Köp & Sälj sanktioner påtvingad på alla som vägrar ta emot Odjurets Märke  
 Gudomligt Straff för dom som ignorerar Guds varningar tar emot det  

Kom ihåg att vi här citerar Bibel texter: Vilket inte får förväxlas med några konstiga lärosatser 
från en del religiösa sektledare.  

Köp & Sälj Sanktioner 

Upp.13:16: Och det gör så, att alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, tar ett 
märke på sin högra hand eller på sina pannor 
17: för att ingen skall kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller 
vilddjurets namn eller dess namns tal.  

 

Gudomligt Straff 

Upp.14:9: Och en tredje ängel följde efter dem och sade med hög röst: Om någon tillber 
vilddjuret och dess bild och tar dess tecken på sin panna eller på sin hand, 
10. så skall också han få dricka av Guds vredes vin, som är hällt oblandat i hans 
vredes kalk, och han skall bli plågad med eld och svavel inför de heliga änglarna 
och inför Lammet. 



11. Och röken av deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter, och de har ingen 
ro varken dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild, eller som tar dess 
namns märke. 

Upp.16:2: Och den förste ängeln gick bort och utgöt sin skål på jorden, och det blev ett ont 
och elakartat sår på de människor som hade vilddjurets märke och på dem som 
tillbad dess bild.  

 
Ingen som håller Bibeln som det inspirerad Guds Ordet tvivlar nu att framför oss är 
porträtterat det mest hemska hot i hela Skriften; en profetia av betydelse som saknar 
motstycke för alla människor på jorden. Och ändå som vi tidigare påpekat, Odjurets Märke är 
inte definierat i Bibeln. Med andra ord, vi är inte förmedlad klart uttryckt, vad Märket är. Man 
blir nu kanske frestad att fråga:  

 Varför berättade inte Gud till oss vad Odjurets Märke är?  
 Hur kan han förvänta sig att hans efterföljare skall motstå det dödliga Märket av 

Odjuret om dom flesta inte ens vet vad det är?  

Detta är själiga frågor; men du kommer snart få klart för dej att יהוה på inget sätt lämnat hans 
folk i sticket med hopplös okunnighet i denna fråga. I Bibeln har han gett oss flera 
meningsfulla ledtrådar, som om man fullföljer kommer att guida den intresserat och troende 
till ett korrekt förstående av denna förbryllande profetia. Den Högste har här faktiskt satt 
mänskligheten inför en spirituell gåta, och svaret som är så fantastiskt att när du väl lärt dej 
vad det är kommer du aldrig mer undra vad Odjurets Märke är. Låt oss därför utan 
ytterligare fördröjning undersöka två skriftliga ledtrådar och följa vart dom leder.  

Två Ledtrådar 

1. Till att börja med är Märket beskrivet i Uppenbarelseboken 14:11 som dess namns 
Märke. 
Vad Odjurets namn är vi inte sagt, men det verkar från denna ledtråden att Odjurets 
Märke på något sett är relaterat till hans namn.  

2. För det andra sägs det i Uppenbarelseboken 13:16 att märket är placerat i pannorna 
eller dom högra händerna på dom som tar emot det.  

Låt oss nu beakta dessa två ledtrådar.  

Att Förstå Bibel Profetia 

Det existerar i Skriften en fundamental princip som rörande ursprung och begripande av 
Bibel profetia. Principen är nämnd i detta stycke:  

2 Petrus 1:20: Detta skall ni först och främst veta, att ingen profetia i Skriften kommer av 
någon egen utläggning. 
21. Ty ingen profetia har någonsin kommit till av en människas vilja, utan 
heliga Guds människor har talat, drivna av den Helige Ande.  

 
Ursprung 
Bibel profetia är inte någon produkt av mänskligt intellekt eller vilja. Det är en gåva från Gud. 



Heliga män i gamla tider blev inspirerad av Helig Ande: eller som texten säger, "drivna av 
den Helige Ande."  

Begripande 
På exakt samma sätt är Begripandet av Bibel profetia inte heller en fråga om mänskligt 
intellekt eller vilja. Man måste ges förståelse precis som dom gamla profeterna gavs 
profetian. Med andra ord, spirituella "ögon" är också det en gåva från Gud. Med detta 
menas att utan den Helige Anden är det fullkomligt omöjligt att korrekt förstå, uppskatta eller 
även tro en Bibel profetia. Begripandet måste komma uppifrån antingen genom:  

 Direkt uppenbarelse, vilket få av oss är privilegierad att ta emot, eller…  
 …Från själva Bibeln, och då endast om den Helige Ande öppnar vårat sinne till att 

förstå.  

Vad den här generationen anbelangar så måste vi titta på Bibeln, när den uttyder sig själv, för 
ingen av oss kan jämföra oss dom gamla profeterna som hade direkt uppenbarelse.  

Med tanke på dessa basfakta, vill vi nu ge oss in på att lösa mysteriet med Odjurets Märke 

,genom att jämföra skriftställen med andra dito. När vi gör detta ser vi att יהוהockså 
placerar hans Namn (Hans sigill, tecken) i pannorna på hans efterföljare.  

Upp. 7:2: Och jag såg en annan ängel som steg upp från solens uppgång. Han hade den 
levande Gudens insegel och ropade med hög röst till de fyra änglar, åt vilka det 
var givet att skada jorden och havet. 
3. Och sade: Gör inte jorden skada, eller havet eller träden, förrän vi har märkt 
vår Guds tjänare med sigill på deras pannor. 
4. Och jag hörde talet av dem som var märkta, etthundrafyrtiofyra tusen märkta 
av alla Israels barns stammar.  

Upp.14:1: Och jag såg, och se, ett Lamm stod på Sions berg och tillsammans med det 
etthundrafyrtiofyra tusen, som hade hans Faders namn skrivet på sina pannor.  

 

efter att man undersöker dessa verser om יהוה namn, kan man inte låta bli att se likheten med 
dom verserna som innehåller två ledtrådar om Odjurets Märke eller namn. För här ges en 
förhandsvisning om två grupper av människor.  

1. Dom som tar emot Faderns Namn eller Sigill i deras pannor. (Upp.7:2-4, Upp.14:1)  
2. Och dom som tar emot Odjurets Namn eller Märke i deras pannor. (Upp.13:16)  

Med andra ord, Odjurets Märke och Guds Sigill är båda namn och är båda placerade i 
Pannorna av folket som tar emot dom. Här kan vi se klart att Odjuret försöker att duplicera 
eller förfalska den Allsmäktiges program genom att på liknade sätt skriva in hans märke 
hans namn i människors pannor. Denna passion att förfalska den Allsmäktige är ett typiskt 
Sataniskt karaktärsdrag: för han tröttnar aldrig på att förfalska Guds verk: Inte bara att vara 
som honom - vilket skulle vara beundransvärt - utan att ersätta Gud. Var på din vakt då 
spirituella förfalskningar finns som är i stället för den äkta detaljen.  

Dessa fakta leder oss till den slutsatsen att Odjurets Märke endast är en förfalskning eller 

ett substitut av יהוה signatur and sigill. Det ger oss följande ,att all information som vi 



skaffar oss gällande יהוה Sigill och Signatur, kommer naturligtvis att hjälpa oss dechiffrera 
mysteriet med Odjurets Märke.  

 Signum ( Sign på engelska = Tecken ) & Sigill יהוה

Enligt en ordbok menas ordet 'signum,' 'sigill,' 'signatur,' 'särmärke,' 'inskription,' etc. som 

synonymer. Det menas att dom är olika ord med skiftningar av liknande mening. יהוה sigill, i 
korthet ,är sammankopplat med hans signum, hans signatur och hans Namn. Och så är det ju 
också i ditt fall med ditt eget signum (initialer) eller signatur. Det är rätt och slätt 
inskriptioner av ditt eget namn.  

Okej vår fråga är då som följer, "Vad är den Allsmäktiges Signum? Är det en synlig 
signatur, märke eller namn som han skriver i pannorna av hans folk?" Självklart inte, för det 

här är en symbolisk profetia, dessutom förbjuder יהוה lag uttryckligen oss att göra eller 
mottaga några märken på våra kroppar. (3 Mos.19:28) Den Högste skulle då knappast därför 
förvänta sig att hans tjänare skulle ta emot ett bokstavligt märke eller tatuering på deras 

pannor om hans lag uttryckligen förbjuder sådan märkning. Å nej, יהוה signatur eller signum 
är helt klart inte en bokstavlig inskription eller märke på pannan.  

Ja men, vad är det då, och vad står det för? Ja, vad är det speciella signumet eller Sigillet som 
kommer att placeras i pannorna på Herren Gud av Israels tjänare? För ett signum som är 
värdigt namnet, måste nödvändigtvis manifestera sej själv på något vis. Den måste verkligen 
visa sin närvaro ,vanligt förekommande, annars kan den inte rättvist kallas signum.  

Så vi frågar oss, "Är הוהי  signum kärlek och generositet, talande i tungor eller 
övernaturliga krafter ?" Nej, det är ingen av dessa, beundransvärda som dom än är. Dessa 
signum eller fenomen, finner man faktiskt i nästan alla kulturer kända av människan - hednisk 
eller annan . Dom är helt klart inte på något sätt unika för tjänarna av Israels Gud.  

 signatur eller signum är väldigt olikt från dessa saker, och därför dess ovanligt unikaיהוה
natur kommer vi låta Skriften berätta vad det är. 

 

2 Mos 31:13: Tala du till Israels barn och säg: Sannerligen, mina sabbater skall ni hålla, 
ty de är ett tecken( signum = sign (ENG)) mellan mig och er, genom alla 
släktled, för att ni skall veta att jag är HERREN som helgar er.  

Hesekiel 20:12: Jag gav dem också mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och 
dem, för att man skulle veta att jag är Herren, som helgar dem..  

Hesekiel 20:20: Och helga mina sabbater, och må de vara ett tecken mellan mig och er, för 
att man må veta att jag är herren, er Gud.  

 
Och där har du det.  

Sabbat dagarna i den Allsmäktiges lag är hans signatur, den speciella identifierings 
SIGNUMET( tecknet = SIGN ) som han placerat på Hans folk för att signalera till 
universum att dom är hans: och att Han har avskilt dom till att helga dom.  



Vad i fråga, angående den Allsmäktiges Sigill? 

Vi är också presenterade i jesaja 8:16 att Guden av Israel förseglar hans folk med hans lag.  
Lägg vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan.  

 
Med andra ord, den Allsmäktige förseglar hans folk med lydnad. 
Lydnad, råkar vara att göra vad Den Högsta befaller, att följa i hans fotspår, att seriöst och 
bestämt bete dej som Honom.  

Var placerar יהוה sitt Sigill & Signatur? 

Skriften berättar för oss att dom är inskrivna i den troendes 'panna' som menas hans/hennes 
'sinne.'  

Hebr 8:10: Ty detta är det förbund, som jag skall sluta med Israels hus efter dessa dagar, 
säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan 
skall jag skriva dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.  

5 Mos 6:8: Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett 
pannband mellan dina ögon. 

2 Mos 13:9: Och det ( Osyrade Brödets Högtid ) skall vara som ett tecken på din hand och 
som en påminnelse mellan dina ögon, för att HERRENS lag skall vara i din 
mun,  

 
Enligt dessa Skriftställen är den Allsmäktiges Sigill är Hans lag och Hans Signatur är 
definierad att vara Sabbats dagarna i Hans lag. Dessa är inskrivna i den troendes panna, 

hans sinne. Ja, tro det eller ej,   יהוה Sabbats dagar utgör Hans signatur, Hans signum: och likt 
Honom Själv kan dom inte bli ändrade eller bli icke mer gällande.  

Den Allsmäktiges Sabbater 

Vet du vad Den Allsmäktiges Sabbater är? Kan man slå upp i Skriften och identifiera Sabbats 
dagarna tillhörande Den Ende Helige av Israel?  

Svaret är: Det är den sjunde dagen i veckan ( Lördag ) och dom sju årliga Sabbats 
dagarna som det står om i 3 Mosebok kapitel 23. (Osyrade Brödets Högtid,Pingst 
Högtiden,Basun Högtiden,Försoningsdagen och Lövhyddo Högtiden) Dessa Sabbats dagar 

är heliga minnesdagar av יהוה finaste och största insatser i frälsningsplanen. Dom är 
gudomligt utpekade årsdagar av hans verk vid skapelsen, återlösningen och helgelsen. 
Dom representerar den Allsmäktiges signatur och som del av Hans heliga lag är den som 
programenligt att inskrivas i dom myckna sinnen av hans riktiga efterföljare. Med detta menas 
att dom kommer att förstås, bli accepterade, uppskattade , ihågkomna och observerade för all 
framtid av dom riktiga barnen till Den Högste.  

I korthet, Den Allsmäktige kommer att försegla och signera Hans folk med LYDNAD, MED 
HELIGHET. När den händelsen inträffar, kommer vi att bära Hans Namn i våra sinnen 
och handlingar: Med vilket menas att vi perfekt kommer att reflektera vår himmelske 
Faders heliga karaktär.  



Varför är dessa Sabbats dagar så viktiga? Dom är viktiga därför att dom är en förklaring av 

trohet i Personen, karaktären, verket och helgelse kraften av יהוה , Hebréernas Allsmäktiga 
Gud, Abrahams, Isaks och Israels Gud. I moderna termer är Sabbats dagarna som är 
beskrivna i 3 Mosebok 23 Den Eviges 'trade mark,' 'Hans signetring,' 'Hans signatur,' 'hans 
företags symbol,' 'Hans polisbricka,' 'symbolen av hans närvaro ,' 'Hans Namn:' Och när dom 
är troget ihågkomna, (i Pannan) av en troende, signalerar dom till universum att den personen 

är יהוה ägodel och att han redan stämplar Hans Namn uppå den personens själ.  

Jesaja 8:16: Lägg vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan.  

Hebr 10:16: Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter dessa dagar, säger 
Herren: Jag skall ge dem mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinne vill jag 
skriva dem,  

 
Har du förstått nu? Har du börjat att sätta dej in i den fantastiska, spirituella betydelse som 

 lag har och speciellt Sabbats dagarna i Hans lag? I sanning, i verklig sanning, utgör יהוה
Den Allsmäktiges Signatur vilken han inristar uppå sinnena av dom troende; Vilka vecka efter 
vecka och högtid efter högtid riktande avskiljer dom från alla andra folk av den här världen.  

Ja, Den Eviges oföränderliga signatur som är den sjunde dags Sabbaten ( Lördag ) och dom 
sju årliga Sabbaterna i den Heliga Kalendern. Om du tar bort dessa Sabbats dagar, 
avlägsna dom från levnadsförhållanden av gudsdyrkan och du kommer att mista det 
enda och enskilda identifierings signumet som särskiljer tjänarna av Israels Gud, från 
resten av mänskligheten.  Det är ett faktum, ett faktum som gradvis kommer förbluffa dej 
mer ju mer du tänker på det.  

Nu när du vet vad יהוה Signum är, återstår det bara för oss att dechiffrera Odjurets Märke ; 
med tanke på att det måste vara något smart substitut eller förfalskning av Den Allsmäktiges 
Signum. För att göra detta kommer vi att förlita oss igen på Skriften att leda oss till svaret.  

Antikrists Mål 

Dom flesta som studerar Bibeln erkänner att Odjuret i Uppenbarelseboken 13 och det Nya 
Hornet i Daniel 7 är en och samma härskare. Jämför dessa två karaktärer och du kommer att 
se att båda kommer till livet i dom sista dagarna. Dom båda hädar mot Gud och förföljer Hans 
folk; båda forאgår i en tidsrymd av tre och ett halvt år och båda blir slutligen tillintetgjorda av 
Frälsaren vid Hans ankomst till jorden. Med andra ord, dom är samma härskare.  

Paulus profetia om laglöshetens Människa, och Syndens Människa är också en annan 
ögonöppnare som kommenterar om samma satanistiska härskare som kommer att dyka upp i 

den sista tiden för att motsätta sej יהוהoch hans lag. (2 Thess. 2:3-9)  

Du kommer att notera i detta kapitel hur Aposteln Paulus beskriver aktiviteterna hos Antikrist 
som "laglöshet." Han kallar honom "Syndens Människa," (vers 3) och "laglösheten i 
hemlighet" (vers 7).  

Vad är synd? vad är syndfullhet ( iniquity (ENG)) ? Enligt Skriften är synd Laglöshet. Synd 
är att bryta en eller flera av Guds bud. Synd är ett uttryck av Satans karaktär och dess 



framskjutna steg manifesteras alltid sej själv i vilseledande fiendskap och förkastandet av   
  :lag. Bibeln statuerar tydligt dettaיהוה

1 Johannes brev 3:4: ty synd är brott mot lagen. 

 
'Syndens Människa', som det framgår av termen är en antagonist av gudomlig ( 
divine(ENG) ) lag. Han avskyr Den Allsmäktiges lag och varje bud i den. Han inte bara bryter 

 lag, men hans huvudsyfte är att förleda andra att bryta dom, till olydighet och till synd יהוה
Det är därför han kallas 'Syndens Människa.'  

Enligt profeten Daniel (kapitel 7:25) gör Odjuret i huvudsak utfall med hat direkt mot det 
gudomliga budet som berör helig tid. Och detta kan endast menas med Sabbats budet, som 
ensamt handlar om elementet tid.  

Daniel 7:25: Och denne ( det nya hornet ) 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, och tider, och en halv tid.  

Dom enda lagarna i Skriften som berör elementet 'tid' är Sabbats lagarna av Den Högste. 
Dessa lagar är direkt sammankopplade med Högtiderna i den heliga kalendern. Det nya hornet 

föreställer sej fåfängt att han kan förändra יהוה lag.  

Odjurets Märke 

Från detta så framgår det att Syndens Människa, Antikrist, det nya hornet härskaren, Odjuret 
kommer fåfängt att föreställa sej att på något sätt förändra Sabbat dagarna av Den 
Allsmäktige Guden och ersätta dom med dagar som han själv väljer - förfalskade Sabbater! 
Och det kära läsare är exakt vad Antikrist har försökt att göra. Han har försökt att sätta ur spel 
dom Heliga Högtidsabbaterna av Den Högste genom att popularisera mängder av andra 
högtider som han valt själv. Med andra ord, han har vågat sig på att förändra budet som 

behandlar tid i יהוה lag, utplåna Signaturen av Den Allsmäktige, med att på något sätt 
ersätta det med sitt eget signum, hans Märke!  

"Men," undrar du säkert, "Vad är hans Märke?" Ja, vad är hans signatur eller Märket av 
Odjuret?  

Det finns bara ett Bibelbaserat svar på den frågan och den introducerar sej själv som den enda 
lösningen som dessa pågående fakta tillåter; och att en oundviklig slutsats är detta:  

Att den sanna veckoåterkommande Sabbaten på Lördagen och dom sju årliga 

Högtidsdagarna i den heliga kalendern utgör signumet av יהוה Den Allsmäktiga Guden 
av Israel, 
Odjurets Märke å andra sidan , där den laglöse fåfängt försökt ,och tänker sig förändra 
Sabbat dagarna i Guds lag måste på samma gång genom enkel slutsats vara dom falska 
sabbaterna till exempel Söndag och alla andra hedniska högtiderna som för tillfället 
poserar som Kristna Heliga Dagar:( första dagen i veckan = söndag, (så som man firar 
Påsken), (så som man firar Pingst), midsommar, halloween och Jul )  



Dessa populära högtiderna är verkligen inte helgade av Den Allsmäktige: och inte på något 
ställe i Skriften är vi befallda att hålla dom. Dom är hedniska högtider förklädda som 
kristna. Dom har sitt ursprung med hedningarna århundraden före den kristna eran och blev 
intagna i den kristna kalendern långt efter Frälsarens uppståndelse. Självklart har dom nu 
några få beundransvärda principer till sitt yttre sken vilket har vilselett miljoner av genuint 
kristna till att acceptera dom som riktiga heliga dagar av Gud; men djupt ner i innehåll och 
effekt är dom samma gamla hedniska högtider som avskyr: högtider som handlar om: 
fruktbarhet, sexuell frigörelse och demondyrkan  

I korthet, dom populära högtiderna Söndag, Påsk (så som man firar den ) och 

Julhögtiden är förfalskningar av יהוה Signatur. Dom representerar Antikrists fåfänga 
och djärva försök att fingra på Den Allsmäktiges kalender  

Bibeln säger om det "Nya Hornet" härskaren att han skulle "ändra tider av Sakrala Fester och 
Heliga dagar i lagen; " att "tideräkning och riter skall han sätta avsides."  

Åh hur sant detta har visat sej att vara. Antikrist har redan försökt att göra just det. Men hans 
försök till förfalskning har blivit avslöjad. Över hela världen har folk fått en ökande 
medvetenhet om att högtiderna inom kristendomen är inget annat än förklädda hedniska 
högtider.  

I ljuset av dessa fakta, kan vi därför inte annat än slutföra med detta: att dom oäkta religiösa 
högtiderna ( söndag, julhögtiden, easter etc.) är i realiteten Satans Signatur, Odjurets 
Märke!  

Hur dom uppkom och kom att bli upptagna bland dom flesta av kyrkorna är ett studium i sej 
själv, ett studium som du kanske vill genomföra i närmaste bibliotek . Det är nu mera allmänt 
känt att dessa högtider i och för sig är hedniska, att dom existerade långt före den kristna eran 
och var introducerade in i kristen gudsdyrkan flera århundraden efter att vår frälsare uppstod. 
Men vad som inte är generellt känt är att dom representerar den Laglösas ansträngning 

att förändra Sabbat och Sabbatshögtiderna i יהוה lag och att dom utgör Odjurets 
Märke.  

Förhållandevis få vet detta faktum.  

I skenet av detta, blir det uppenbart att det inte kan finnas något rum i kyrkan för påskharar, 
påskägg, spökmasker, mistlar, adventsljusstakar och julgranar. Dessa hedniska symboler och 
speciellt observerandet av högtiderna som dom dekoreras att göra sällskap med, måste få et 
slut av alla sanna trosfränder som vill behaga HERREN Gud av Israel. Varför?  

Därför att när dom blivit igenkända för vad dom är, då måste en persons fortsatta användning 
av dom endast förklaras med hans/hennes oberördhet av den stränga varningen från Gud och 
har i själva verket börjat att tillbakavisa Faderns Namn  

Ditt Val 

Och nu, kära läsare är du förpliktad att välja mellan:  

 Mellan den äkta och den oäkta,  



 Mellan dom gudomligt utnämnda Sabbaterna av Den Allsmäktige och högtiderna av
Satan; dom hedniska högtiderna han har vilselett dom flesta i mänskligheten att
acceptera som äkta heliga dagar av Gud.

 Mellan Signaturen av יהוה Den Helige av Israel och Odjurets Märke!

Har Någon fått Märket Nu? 

Svaret är: Ingen har Odjurets Märke just nu vid tiden ( JAN 2020 ). Allt som vi gör nu är 
identifiering av vad märket är. Men när Antikrist gör sitt intåg på världsscenen , då varje 

människa på jorden kommer att framtvingas att välja mellan יהוה signatur och Odjurets 

Märke. Det är vid den tiden, när dom som förvägrar Odjurets Märke, inte tillåts att köpa och 
sälja, då - och bara då - kommer vi kunna säga vem som har Odjurets Märke. Men vid denna 
stund, har ingen Odjurets Märke. Allt som vi gör med denna artikel är identifiering av Märket 
och vad straffet blir för dom som vetande tar emot det.  

Hur som helst, din nuvarande reaktion över budskapet om den sanna Sabbats Dagen är en 
väldigt stark indikation av vad du kommer att göra när den prövande tiden kommer för dej att 

välja mellan יהוה signatur och Odjurets Märke. Vems signatur kommer du att ta emot med 

brännande törst av din själ vid den tiden? Det är en fråga som bara du kan svara på. Förut 
kanske du inte visste något om Den Allsmäktiges Sabbats Dagar, Jag gjorde det inte , och 
Gud med sin stora nåd kommer helt klart förbarma sig över okunskap. Men nu vet du. Aldrig 
igen kan du ärligt säga "Jag visste inte"  

Du vet nu vad Odjurets Märke är, och med kunskap tillkommer det ansvar att följa Guds bud. 
Så därför i ditt eget intresse borde du noggrant tänka på alternativen och konsekvenserna som 
denna artikel har presenterat till din kännedom, innan du gör ditt val. Och onödig försening är 
inte att föredra; för tiden är snart inne och tålamodet hos Guden av Israel har nästan runnit ut. 
Andan hos den Laglöse, Antikrist, är redan på gång att förleda miljoner kristna med tänket 

att יהוה lag, grundlagen för det mäktiga universum som ej går att dra tillbaka, inte längre 

gäller. Var på din vakt mot den subtila och farliga förledelsen: för den har redan lurat 
miljoner kristna att synda.  

Skriften överflödar med exempel om hur tjänarna av Den Högste blir prövade på ämnet 
lydnad. Den längsta Psalmen i Bibeln ( Psaltaren 119 ) lovprisar lydnad i praktiskt taget 
varje vers. I Bergspredikan förstorar Frälsaren lydnad i den grad att få, om någon, individ 
tidigare kunnat tänka sej. Frälsarens råd gällande Buden var som följer:  

Matteus 19: 16: Och se, en man gick fram och sade till honom: Gode mästare, vad gott skall 
jag göra, för att få evigt liv? 
17. Då sade han till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud
allena. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.
18. Han sade till honom: Vilka? Jesus sade: Du skall inte dräpa, du skall inte
göra hor, du skall inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd.
19. Hedra din far och din mor och: Du skall älska din nästa såsom dig själv.

Så kär till sitt hjärta är Hans Sabbats Bud att det hemska straffet kommer att bli utgivet till 
dom som vetande och med vilja bryter dom.  



Upp.14:9: Och en tredje ängel följde efter dem och sade med hög röst: Om någon tillber 
vilddjuret och dess bild och tar dess tecken på sin panna eller på sin hand, 
10. så skall också han få dricka av Guds vredes vin, som är hällt oblandat i hans 
vredes kalk, och han skall bli plågad med eld och svavel inför de heliga änglarna 
och inför Lammet.  

 
När Antikrist dyker upp på världsscenen , kommer folk att bli tvingade att ta emot hans 
märke. Om du vägrar det, kommer du inte vara tillåten att köpa och sälja; var helst på jorden 
som du bor. Men om du tar emot det, kommer du att dricka vinet från Guds vrede. Och det är 
därför så viktigt att du verkligen förstår - i förväg - vad Odjurets Märke är. Om du studerar 
detta papper om och om igen, kommer du att se hur klart den identifierar det dödliga Märket 
av Odjuret.  

Kommer  יהוה skydda Hans folk när dom inte längre kan 
köpa och sälja? 

Guden av Israel är väl skickad att mirakulöst föda och försvara Hans folk när dom är uteslutna 
från samhället för att dom lyder Honom. Han har verkligen en plan att ta hand om dom på 
samma sätt som han höll efter det gamla Israel i vildmarken vid Sinai. I den vilda och 

avsaknad av växtlighet i öknen gav יהוה föda åt Hans folk i 40 år, till mycken förvåning till 
runtomliggande nationer. I Hesekiel 20:35 och Uppenbarelseboken kapitel 12 kommer du att 
läsa om en liknande plan i 3½ år: När Han kommer att mirakulöst föda och ge skydd åt Hans 
folk i 'vildmarkens folk i öknen' . Man kan vara säker på att några troende kommer att lida 
martyrdöden när Antikrist kommer in på världsscenen. Men hela kyrkan kommer självklart 
inte bli eliminerad. Många Lydande själar kommer att bli gudomligt försvarade som den 
profetian klart indikerar.  

Uppenbarelse boken, mäktig som den är, slutar med en lycksalig bild av יהוה lydnadsfulla 
folk som träder in i det Nya Jerusalem och lever för evigt med Honom och Hans Son som gav 
sitt liv på Golgata för att frälsa oss.  

Upp. 22:14: Saliga är de som håller hans bud, för att de skall få rätt till livets träd och få gå 
in genom portarna i staden.  

 
Låt ingen hålla dej från att nå det eviga målet; För det är din lagliga rätt att vara där. Yeshua 
Messias ( Jesus Kristus ) har redan betalat priset för dej att passera. Sätt din tro till Honom; 
uttryck den tron med lydnad (obedience(ENG)) - och lev för all tid. Det är budskapet av hela 
Skriften.  

 
Författare: David B Loughran  
Stewarton Bible School, Stewarton, Scotland  
Översättare av artikeln "The Mark of the Beast"  Magnus Olsson 

  är det hebreiska Namnet på GUD ( Elohim ) ( YeHoVaH ) יהוה
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