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Божието предупреждение-Белегът на звяра!
При досегашното ни изучаване на Библейските текстове ставахме свидетели на
продължаващите усилия на нашия небесен Баща за спасението на човешката раса от погибел и
унищожение. В много ситуации, когато се задаваше бедствие, Бог изпрати своите
предупредителни послания към човеците, за да ги спаси от идващата опасност. Така например,
преди унищожението на Земята от потопа, Ной прогласяваше тази вест дадена му от Бога в
продължение на 120 години. Можем ли да очакваме такова специално предупреждение от Бог
към обитателите на Земята и сега, преди светът да бъде цялостно унищожен чрез огън в
последните дни? Да, би било напълно логично!
От предишния текст, който разгледахме, видяхме че съботния ден ни препраща директно към
същността на Бога като наш създател и изкупител. Този ден е създаден от Бога, за да ни
напомня за тези две вечни истини, а и за да бъде специален белег на Божиите люде, в
противовес на белега на звяра! Научихме още, че ще се появи несвята Троица, предвещаваща
този белег на звяра, белегът на Антихриста. Установихме, че Сатана ще бъде основна фигура в
тази Троица, а също и че звярът от Откровение 13 глава е Папският Рим. Сега ще разберем кой
или какво е последната част от този план на злото.
1.Колко дълго е било дадено на звяра (Папски Рим) да запази своята огромна власт и
сила? (Откр.13:1-10)
___________________________________________________________________________
Бележка: Римският император Юстиниян издава декрет, даващ на папската
институция неограничена власт над останалите църкви. Този декрет влязъл в сила
през 538г. Сл. Хр., когато трите противопоставящи се царства били „изтръгнати от
корен”. Това събитие белязало започването на периода известен като „Тъмните
векове”.
2.Как ние интерпретираме „времената и дните” в Библията? (Езек. 4:6)
___________________________________________________________________________
Бележка: 42 месеца биха били 1260 дни, които съответстват на 1260 години.
Годината в Еврейския календар се състои от 12 месеца, всеки от които по 30 дни или
общо 360 дни. За същия период се говори и в Откр.12:5,6,13,14 ; Понякога вместо
„година” се използва думата „време”, например както за цар Навохудоносор се казва,
че е бил със земните зверове в продължение на 7 времена. Свързвайки 360 дни с едно
време, 720 дни с две времена и 180 дни с половин време, получаваме точно колкото
другия споменат период от 42 месеца, 1260 пророчески години (Данаил 7:25). Бог иска
да разберем съвсем ясно за коя сила на звяра става въпрос като ни дава едни и същи
ориентири във времето, макар и зададени по различен начин, отново и отново.
3.Какво се случило в Рим след края на тези 42 месеца от началото на 538 г. сл.Хр., когато
Папата започнал своите гонения и терор срещу всички, които се противопоставя на
Римската църква? (Откр.13:10)
____________________________________________________________________________

Бележка: През 1798г. Римският папа е бил пленен от армията на Наполеон. Той умира
18 месеца по късно във крепост във Валенс- Южна Франция. Този, който взимаше
другите в пленничество беше взет в плен. Но.. „смъртоносната рана трябваше да
зарасне”. През 1929 година Италианското правителство признава Ватикана за
независима държава. Силата и властта на Папски Рим на политическата сцена беше
възстановена и продължи да нараства.
4.Какво е това, което прави Северният цар, от което разбираме че той е Антихриста?
(Дан.11:36)
___________________________________________________________________________
5.Какво е намерението на Антихриста(Папски Рим) по отношение на Божия свещен
завет(съботата)? (Дан.11:28)
___________________________________________________________________________
6. По какъв начин ще взаимодейства силата на този звяр с онези които пристъпват и
нарушават свещения завет на Бог? (Дан.11:30-32)
____________________________________________________________________________
7.Опишете същността на звяра, който е видял от Йоан да възлиза от Земята (Откр.13:11)
___________________________________________
Бележка: Този звяр възлиза от Земята, а не от морето, както другите зверове. Затова
можем да предполагаме, че с този звяр се свързва сравнително ненаселена територия.
Логично е той да се появява около времето, когато папата е взет в плен(1798г.). Това
е един по-млад звяр, различаващ се от досегашните по-възрастни, което ни насочва
към това, че тук се говори за една по млада държава. Единствената сила, която
отговаря на тези изисквания е Съединените щати. Развивала се в отдалечеността на
Новия свят, тази държава увеличава своята значимост в политическия свят през
втората половина на 18 век.
8. Какво са принуждавани да правят хората от този звяр? (Откр.13:12)
___________________________________________________________________________
9. Какво ще получат онези, които се поклонят на звяра или неговият образ? (Откр.13:1517)
___________________________________________________________________________
Бележка: Ако Божият печат е Съботата и причината за това е поклонението, то
белегът на звяра би трябвало да бъде Неделята. Това е било действието предприето
от силите на звяра срещу Божия свят завет.
10. Какви ще бъдат последствията за тези, които не се подчинят? (Откр.13:15)
___________________________________________________________________________
Бележка: Този „образ” няма да бъде напълно формиран, докато определена
политическа сила не установи чрез религиозен закон задължително поклонение в
Неделя.
11. Кое е числото на звяра, число на човек? (ст.18) ______________________________

Бележка: Кой е този човек, който представлява папството? Това не е никой друг
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освен самия папа , носещ титлата “Vicarius Filii Dei”, или “Викарий на синът
Божи.” Нека съпоставим на всяка буква в тази титла съответното римско число, на
която отговаря и да съберем тези числа (Това е било стандартен начин за получаване
число на човек по неговото име в древността) :
'Vicarius', V=5 I =1 C=100 A=0 R=0 I=1 U=5(U и V са с еквивалентна стойност в
Латинския език) S=0
5+1+100+0+0+1+5+0= 112.
'Filii', F=0 I=1 L=50 I=1 I=1
0+1+50+1+1=53.
'Dei', D=500 E=0 I=1
500+0+1= 501.
Нека сега съберем трите числа: 112+53+501= 666.
12. Каква е специалната вест, която Бог дава на хората в последните времена? (Откр.14:612)_________________________________________________________________________
13. Каква е специалната вест дадена от първия Ангел? (Откр.14:6-7)
_____________________________________________________________________________
Бележка: Бог казва, че преди да дойде краят Евангелието ще бъде разпространено по
всички краища на Земята
14. Коя Божия заповед ни насочва специално към неговата същност на Създател? (Изход
20:8-11)
____________________________________________________________________________
15. Какво е това, което олицетворява Вавилон? Откр.18:1,5,23,24
_____________________________________________________________________________
Бележка: Тук символ на Вавилон е „жената”. Затова наименованието Вавилон се
отнася за църква. Думата Вавилон произлиза от „вавилу” и символизира духовно
объркване. Използвана е в писанието, за да опише различни форми на
фалшива(отпаднала) религия. В Откр.17 гл. Вавилон е представен от жена. Жената
символизира църквата на няколко други места в Библията. Праведната жена е образ
на чистата, на истинската църква, докато злата жена е образ на фалшивата,
отпадналата църква. Тъй като тук блудница е възседнала звяра, то можем да кажем
че става дума за обединение на отпаднала църква с друга сила или държава. Тази
господстваща религиозна сила е представила една фалшива система на поклонение,
нестъпваща на Божието слово и която е отговорна за проливането на кръвта на
много святи хора. Това е Папски Рим.
16. Какво е посланието на вторият ангел? (Откр.14:8)_________________________________
Бележка:Тъй като посланието на вторият ангел следва това на първият, можем да
предполагаме че чистото послание, което ни насочва към същността на Бог като наш
създател ще стане причина за падането на Вавилон.
17. Какво казва Господ на неговите люде попаднали във църквите с фалшиви
учения?(Откр.18:4,5) ________________________________________________________
18. За какво предупреждава Господ чрез третата ангелска вест? (Откр.14:9,11)
____________________________________________________________________________
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19. Как са описани тези светии в следващия стих? (Откр.14:12)
________________________________________________________________________________

Заключение: В най-потресаващото пророчество, съществувало някога, Библията
предсказва, че църква и държава ще се обединят под знамето на Сатана. Когато
бедствие и катастрофи продължават да се натрупват ще се види как светът ще
отговори на повторното завръщане на Бога и с това... указ за цялото общество за
едновременно поклонения в... неделя.
Обаче Бог няма да доведе света до неговия край преди първо да предостави на
всички знание за Неговата вест също както и изходен път. С това знание в
умовете, съботата става много повече от друг ден за поклонение на Бога. Тя става
символ на лоялност към Бог или към Сатана.

