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Значение на числото 144 000 
          Висейки на кръста, Исус три пъти беше изкушаван от дявола да слезе от него и да 
спаси себе си. Христос можеше да направи това, но избра да остане да виси там и да 
понесе това ужасно изкушение. В тъмния час на това изпитание, когато му се струваше, 
че е изоставен от Отец, Исус все пак познаваше Неговият характер, Неговата 
справедливост, милост и велика любов. Исус не се поддаде на своите чувства, които го 
убеждаваха в това, че Отец го е изоставил. Той виждаше отвъд трагичните 
обстоятелства и даже отвъд Своите чувства  и напълно се довери на Бога. 

По подобен начин, преди самото идване на Исус, нашата вяра ще бъде 
подложена на огромно изпитание. Тези, чиято вяра ги пренесе след „голямата скръб”, 
са наречени в Библията „ 144 000 запечатани”. Това са тези вярващи, които ще устоят  и 
ще победят, както Христос устоя  и победи.  

Този урок проследява опита на тази група: чули и приели веста на Евангелието, 
праведността на Христос, представена в тройната ангелска вест, и откликнали й с  вяра.  

1. Какъв въпрос ще звучи в деня на Божия гняв? Откровение 6:12- 17 
___________________________________________________________________________ 

Бележка: Това е денят на Христовото пришествие, който ще бъде 
радост за вярващите и трагедия за невярващите.  

2. Какъв въпрос задава Исус? Лука 18:8 /2-та част/ 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Какъв е отговорът на този въпрос в края на времето? Откровение 7:1-4 
___________________________________________________________________________ 

Бележка: Бог ще има свой народ на земята, преди ангелите да отпуснат 
ветровете от четирите краища на земята. 

4. Символ на какво е вятърът? Еремия 49:36,37 
___________________________________________________________________________ 

Бележка: Вятърът в Библията е символ на войната и разрушенията. В 
светлината на великата борба между Христос и Сатана, тези разрушителни 
ветрове символизират усилията на дявола да причини разрушение и 
унищожение по цялата земя. Но Божиите ангели задържат яростта на 
Сатана. Те държат вражеските армии на разстояние, докато се завърши 
„запечатването” на Божия народ. Когато „запечатването” приключи, Бог ще 
оттегли закрилата си и Сатана ще се прояви в цялата си разрушителна мощ. 



5. Каквъв е броят на хората, които ще бъдат „запечатани”? Откровение 7:4 

___________________________________________________________________________ 

Бележка: Този брой символизира верните на Бог преди самото 
пришествие на Исус. 

6. Означава ли буквално това, че всички верни принадлежат към 
израелската нация? Галатяни 3:26-29; Римляни 2:28,29;  4:11 

___________________________________________________________________________ 

Бележка: Според Библията, вярващите са духовните израелтяни. По 
този начин, 144 000 е символично число. Числото „12” в Библията е символ на 
пълнота: 12 племена на Израил, 12 апостоли, 12х12 =144. 144 х 1000 означава 
съвършенна пълнота на вярващите и тяхната многочисленост. 

7. Как е наречен този период от време в Библията? Данаил 12:1; Откровение 
12:12 

___________________________________________________________________________ 
 

Бележка: Тогава, когато Божият народ бъде окончателно запечатан със 
Светия Дух и бъде готов да премине през трудното време, тогава Господ ще позволи 
да започне „ голямата скръб”.  

„Яростта на Сатана нараства със скъсяването на неговото време и 
измамното му и разрушително дело ще достигне кулминационната си точка 
по времето на скръбта. 
Небето ще открие страшни гледки със свръхестествен характер като знак 
за вършещата чудеса сила на демоните. Дяволските духове ще отиват при 
царете на земята и по целия свят, за да ги държат здраво в измамата и 
да ги подтикват да се съединят със Сатана в последната му битка срещу 
небесното управление. 
Чрез чудотворните сили ще бъдат измамвани както управляващите, така и 
поданиците. Ще се появяват личности, претендиращи, че са самият 
Христос, и ще изискват титлата и почитта, принадлежащи на Изкупителя на 
света. Те ще извършват удивителни чудеса на лекувания и ще изповядват, 
че имат откровения от Небето, които обаче ще противоречат на 
свидетелството на Свещеното писание. 
Венецът на най-драматичната измама ще бъде, когато сам Сатана се 
представи за Христос.” – Великата  Борба 

8. Какво ще стане с Божия народ в това време? Откровение 14:12 
___________________________________________________________________________ 



Бележка: Ще им се наложи да претърпят борба и объркване във 
времето на голямата скръб. Ще им се наложи да останат верни на Бог и 
Неговите заповеди. 

 

9. Къде ще бъде Бог за нас през това време? Исая 41:17,10; Псалом 91 

___________________________________________________________________________ 
 

Бележка:„Божият народ също няма да бъде освободен от изпитания. Но 
макар 
преследван и измъчван, макар в лишения и в страдание от липса на 
храна, няма да загине. Същият Бог, погрижил се за Илия, няма да отмине 
нито едно от Своите доброволно пожертвали се деца. Знае броя на 
космите по главите им и ще се грижи за тях - през времето на бедствие и 
глад ще бъдат задоволени. Докато неправедните умират от глад и 
епидемии, ангели закрилят праведните и задоволяват нуждите им.” – 
Великата Борба 

10.  Как са описани 144 000 верни? Откровение 14:1-5 
___________________________________________________________________________ 

Бележка:На челата им ще бъде написано името на Отец. Истината е 
запечатана в умовете им така, че те не се колебаят. Символично те са 
охарактеризерани като „девица”. 

11. Какво означава „девица”? 2 Коринтяни 11:2 

___________________________________________________________________________ 

Бележка: Те напълно са се посветили и предали на Христос. 

 

12.  Какво даде Бог на Своя народ? Юда 24 

___________________________________________________________________________ 

Заключение:  Времето на скръбта, предшестващо Второто пришествие на Исус, ще 
бъде много трудно време, НО ние ще бъдем опазени и спасени от Нашия Господ, 
който ни обича и ни дава сили. Бог ще ни запечата със Своя могъщ Святи Дух, за 
да можем да устоим в това време. Бог ще ни даде сила в моментите, когато ще ни е 
необходима. Ние можем да сме сигурни в това, че той се грижи всеки ден за нас, 
укрепвайки вярата ни в Него. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


