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KONSEKVENSERNA AV ATT TA MÄRKET  
Vad blir konsekvenserna av att ta märket? Den enda bibelbok i vilken man kan 
finna svaret på detta är Uppenbarelseboken. Den ger oss ett rysligt budskap om 
att det inte finns någon räddning för någon som tar emot Vilddjurets märke och 
att detta är det enda sätt på vilket en kristen kan förlora sin frälsning. Eftersom vi 
kommer allt närmare Antikrists framträdande måste kristna förkunna och 
undervisa om denna fruktansvärda sanning som den uppståndne Jesus talar om. 
Upp. 14:9-11 
Jesus gjorde inte detta budskap behagligt för örat ty han ville förbereda oss 
mentalt och fysiskt för denna hemska tid på jorden. vers 12-13 
Medan Jesus vandrade på jorden gav han oss en bra undervisning som gick ut 
på att inte vara rädd för fienden, utan lita på Gud och vägra att kompromissa. 
Matt. 10:24-33 
Den som tar Vilddjurets märke och dör kommer först till helvetet och dess plågor 
men det är bare en anhalt på vägen mot den eviga förtappelsen I den Brinnande 
Sjön. Upp. 20:10-15   

HUR MAN SKALL FÖRBEREDA SIG PÅ ATT STÅ EMOT MÄRKET  
Det finns inget sätt att förbereda sig på denna konfontation köttsligt sett; det kan 
bara ske genom den Helige Ande.  

1. Det första steget är att överlämna sig helt till Gud och lita på honom i allt. 
Matt. 6:24-34 

2. Det andra är att bli döpt i den Helige Ande. Apg. 1:4-8 
3. Det tredje är att överflödas i den Helige Ande. Apg. 6:8-15 

Om det går så långt att man blir dödad kommer den Helige Ande ta över och allt 
vi behöver göra är att luta oss mot Jesus utan fruktan och vänta på det saliga 
ögonblick när vi blir fria från vår kropp. Apg. 7:54-60 
Medan vi väntar på att Vedermödans tid skall börja, skall vi arbeta för Jesus så 
länge dagen varar. Joh. 9:4 

Märket kommer att bli frestande för kristna att ta, på grund av den 
säkerhet som medföljer om man tar det; med en plats att bo på, mat i 
magen, tillgång till sjukvård och inget som skiljer dem från deras 
anhöriga. Att ta märket kan vara skönt för en tid, men priset blir att 
tillbringa evigheten i den Brinnande Sjön. 



 

KRISTI DOMSTOL  
Aposteln Paulus talar om en dom efter döden för varje kristen som inte handlar 
om frälsning, utan om ställning och belöning i nästa liv. 2 Kor. 5: 6-10 
Den romersk-katolska kyrkan har tagit dessa verser till stöd och uppfunnit 
begreppet ”skärselden”, vilken inte har något stöd i Bibeln.  
Det kommer att bli smärta och förluster vid detta domarsäte för de kristna som 
syndat med vilja och vägrat ångra synden som den Helige Ande manade dem. 
vers 11; Hebr. 10:26-31 
Varje troende kommer att bli utsatta för en eld från Gud somm kommer att pröva 
deras jordeliv angående belöning och förlust. 1 Kor. 3:10-15  

En människa är frälst av nåd utan gärningar, men Gud kommer att hålla 
var och en ansvarig för sina gärningar efter frälsningen. Våra synder är 
utplånade när vi blir frälsta men Gud håller oss ansvariga om vi vägrar 
förlåta andra människor och om vi inte ångrar synder som vi har begått 
efter  frälsningen. 

 
ÄR DU REDO ATT MÖTA DE YTTERSTA DAGARNA?  

 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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