
#21 
Божият печат и белега на Сатана 

 
Измамната сила на Сатана става все по-очевидна проследявайки неговите усилия срещу 
Бога и Неговият народ. Неговите дръзки опити да разруши Божият свят закон достигнаха 
своята кулминация в усилието му да наложи неделята като Божий ден, което подмами 
мнозинството от хората. Точно този въпрос ще се превърне в централна точка на борбата в 
тези последни дни, когато Сатана се опитва да измами “дори избраните”, и ще раздели 
целия свят на две групи. 
 
1. Кои са двете групи, които ще съществуват в края на времето? Мат. 13:47-49 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Кое ще отличи Божиите люде от нечестивите? Откровение 7:1-3 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Как са наречени Десетте Божи Заповеди? Изход 34:28 
______________________________________________________________________________ 
 

Забележка: Законът е отпечатан върху Божиите люде или изписан върху техните 
умове. Челото е седалището на ума. Ние спазваме Бпжият завет или закон с нашия 
ум, символизиран чрез челото. 
 

4. Какъв завет е наречена Съботата? Изход 31:12-17 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Съботната заповед само за Израилтяните ли е? Исая 56:1-8 
______________________________________________________________________________  

 
Забележка: Бог ще отпечата Своя закон сред Неговите ученици на техните умове. 
Печатът представлява власт. Бог претендира за власт, понеже е наш Създател. 
Бог поставя печат или паметник на творението в седмия ден - Събота. 
 

6. Къде трябва да бъде изписан закона? Евреи 10:16 
______________________________________________________________________________ 

 
 Забележка: Ние почиваме в Събота в знак на сътворението и нашето спасение. 
Този, който е Творец, е също така и Творец на нашата святост. Ние не 
притежаваме никаква святост отделени от Бог. Това е в ярък контраст с религия, 
която учи на спасение чрез тайнства и дела. Когато спазваме Божията Събота, 
ние се осланяме на цялостното и завършено дело на Божието спасение за нас. 
Спасението идва само по благодат ( незаслужена милост от Бог) и не съществува 
нищо, което да сторим, за да го спечелим. 
 



 
  
7. На базата на какво Бог основава претенцията Си да му се покланяме и 
подчиняваме? Исая 40:25,26; Еремия 10:10-12; Псалм 96:5 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Кой ден е паметник на Божията Творческа Сила? Битие 2:1-3 
______________________________________________________________________________ 
  
9. Защо Бог използва Съботната заповед като отличителен белег за Своите истински 
последователи? Езекиил 20:12,20 
______________________________________________________________________________ 
  
10. По какво се отличават светиите или Божиите люде от нечестивите? Откр. 14:12 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Забележка: Божиите люде спазват Неговия завет чрез силата на Святия Дух, 
който обитава в тях. Сатана има имитация за всяка истина, която Бог е изявил. 
Точно както съществува Святото Божие Триединство: Бог Отца, Бог Син и Святи 
Дух, така  Сатана има “сатанинско триединство” което ще се изяви в последните 
дни. В този урок, както и в следващият, ще разгледаме кои и какво са тези три. 
 
 

11. Опишете звярa, който Йоан видя. Откр. 13:1,2 
а. Глава и рога__________     б. Какво име имаше на всяка от главите?__________________ 
в. Приличаше на________    г. Крака като __________________________________________ 
д. Уста като____________    е. На кого даде звярът силата си?_________________________ 
 
 

Забележка: Хулата в Библията означава да се изтъкнеш като равен или по-горен 
от Бог, така че този звяр превъзвишава себе си. 
 
 

12. Кой е змеят? Откр. 12:9 
 

 
Забележка:  За да разгадаем кой или какво е звярът, тршбва да изучаваме 
пророчествата на Даниил. Даниил е книгата от Старият Завет, която сочи към 
пророяествата за края на времето точно както Откровение е тази книга от Новия 
Завет. Даниил хвърля светлина към Откровение, а Откровение разгръща 
пророчествата от Даниил. Те трябва да бъдат изучавани в светлината една на 
друга. 
 
 



13. Какво видя Даниил да излиза от морето? Дан. 7:2,3 
______________________________________________________________________________ 
 
14. Какво представлява звярът? Дан 7:17,23 
______________________________________________________________________________ 
 
15. Какво представлява морето? Откр. 17:15 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Забележка: В книгата Даниил, 2 глава, Бог е разкрил чрез Своя пророк Даниил, че ще 
има четири велики световни империи. Четвъртото царство - Рим, в последствие 
ще се раздели на 10 племена. Те съставлявали древна Европа и историята го 
потвърждава. Тъй като Даниил 7 глава разказва за 4 последователни царства, 
става ясно, че това проорочество е паралелно на пророчеството  от Даниил 2 
глава. Тъй като Бог идентифицира първото царство в Даниил 2 глава с Вавилон, 
разбираме, че останалите би трябвало да бъдат Мидо-Персия, Гърция и Рим. Тези 
зверове излезли от морето, т.е. гъсто населени територии. Даниил видял, море, 
разлюлявано от силен вятър. Ветровете изобразяват борби и войни. (Еремия 
49:36,37) Така всяка една от тези нации се заражда от войни и съперничество. Не 
е ли това и начина, по който повечето нации се появяват? За разлика от това, 
леопардоподобният звяр от Откр. 13 излезнал от морето, но не са споменати 
никакви ветрове, понеже силата му е била дадена от Сатана. 
 
16. Колко рога имаше този звяр? Откр. 13:1 

______________________________________________________________________________ 
 
Забележка: Тези десет рога са същите десет пръсти на статуята от Даниил 2 
глава, което говори за разделението на Римската империя. Десет варварски 
племена сложиха край на желязното управление на Рим. Тези десет племена 
управляваха за известно време и три от тях изчезнаха изцяло. Останалите седем 
са предшествениците на модерна Европа. Това е същият звяр (или нация), за който 
се говори в Даниил 2 и 7. 

 
17.Какво “малкият рог” има силата да върши? Даниил 7:19-25 
а.”Очи и уста, които говорят.____________________” 
б.”Воюва срещу______________и ги_________________” 
в.”Говори против__________  ______________” 
г.”______________ Неговите Светии.” 
д.” Опитва се да_____________ наложи____________и____________” 
 
 

Забележка: Тази сила се заражда от едно от разделенията на Рим. Силата на 
малкия рог е различна от първите десет. Първите били политически сили, докато 
тази е религиозна сила.  
 



13. Това е Папският Рим. 
 

Нека да обобщим тази Папска сила, която е представена в Даниил 2:7 и Откровение 13. 
 
1. Малкият рог се заражда сред десетте рога, което се случва вв Западна Европа. (Виж 
Даниил 7:8) 
2. Малкият рог се появява известно време след 476 след Христа. Ако се е пошвил отсред 
десетте племена, тогава би трябвало да се е появил, когато те вече са съществували. 
Десетте племена се въздигат и разделят Римската империя в 476 година след Христа. 
3. Малкият рог изкоренил три от десетте рога след като се сдобил със сила.(Даниил 7:8) 
4. Малкият рог има човек на главата си, който говори от негово име, човек-лидер, който е 
облечен с властта му. (Даниил 7:8) 
5. Малкият рог има различна власт от останалите десет. (Виж даниил 7:24) 
6. Малкият рог ще говори хули против Всевишния. (Виж Даниил 7:25) Според Библията, 
хула е когато човек претендира, че е Бог.(Виж Йоан 10:30-33) и/или претендира, че 
прощава грехове.(Виж Марк 2:5-7) 
7. Малкият рог упражнява силата си преследвайки Божиите люде. Това е преследваща 
сила. (Виж Даниил 7:25) 
8. Малкият рог ще  се опита да промени Божият закон.(Виж Даниил 7:25) 
 
Заключение:  Светът бързо бива строен под едно от двете знамена, носещи Божият 
авторитет или този на Сатана. Да решиш да бъдеш верен, означава да предизвикаш 
опозиция, но крайният резултат е душевен мир и вечен живот. Библията е 
категорична по отношение намеренията на Сатана. Ще разберем повече от това в 
нашият следващ урок. 
 
 


