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ПРЕДГОВОР 
 “Исус обича, мен обича”. “Защото Бог толкова възлюби света, щото даде Своя 
единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” 
(Йоан 3:16). Познат като “Златният стих на Библията” този текст ни говори за любовта 
и жертвата на нашия небесен Баща и Исус Христос, Неговия Син. Няма по-голямо 
доказателство за любовта на Бога към човечеството, отколкото този скъпоценен 
подарък в лицето на Неговия единствен Син даден за нашите грехове. И макар да няма 
по-голямо доказателство за Божията любов, има повече доказателства, повече 
подаръци. 
 Един от тях е библейското пророчество (Виж 1 Кор. 12:10, 28, 31). Да, 
пророчествата в Библията са проява на Божията удивителна любов към човечеството. 
Библейското пророчество е откровение за бъдещето, дадено, за да ни помогне да 
разберем и да се подготвим за събитията, които ще сполетят света (виж Откр. 1:1). 
 Помислете си за едно от по-добре познатите пророчества на Библията, 
намиращо се в Йоан 13:18-21. Тук Исус предсказва, че ще бъде предаден от Юда – 
предсказание, изпълнило учениците Му със страх и безпокойство. Но Исус обяснява, че 
е предсказал това събитие, не за да изплаши учениците, а чрез точното разкриване на 
бъдещето те да “повярват”, че е Божият Син. 
 Това стои в основата на всички библейски пророчества – не за да ни изплашат, а 
по-скоро да укрепят доверието и вярата ни в Бога, когато виждаме изпълнението на 
предсказаните събития. Христос ни остави картината на този свят с любов и 
загриженост. 
 Освен това, ние сме любопитни създания. Имаме естественото желание да 
узнаем бъдещето си. Ето защо хороскопите, хиромантите, гадателите по кристални 
топки и всякакви видове врачки са част от ежедневния ни живот. Пресметнато е, че 
само в Америка след войната в Ирак 50 милиона души са проявили интерес към 
библейските пророчества. Хората в различните слоеве на обществото гледат с интерес 
към събитията в нашия свят – от войната в Ирак до падането на Комунизма в Съветския 
съюз и страните от Източния блок, от развитието на Европейската общност до 
установяването на Новия световен ред. 
 Термини, като “белегът на звяра”, “битката при Армагедон” и “антихристът” 
учудват и заинтригуват ума на човека. На някои превозни средства има лепенки, които 
предупреждават останалите, че шофьорът вярва, че може да бъде “грабнат” по всяко 
време. През последните години стремглаво нарасна продажбата на книги за 
библейските пророчества и дори светската информация говори за драстичните промени 
настъпващи в нашия свят. 
 Въпреки, че мнозина смятат тези промени за свързани с библейските 
пророчествата, други се чудят, дали Библията и пророческия й сценарий за последното 
време са достойни за доверие. Те се съмняват, че Библията се отнася до нашите дни. 
 Новият завет на Библията е написан преди почти 2000 г, а Старият – преди 4000. 
В тях се намират пророческите книги Данаил и Откровение. Езикът на тези книги 
изглежда така символичен, че разбирането на смисъла може да ни се стори 
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невъзможно. В допълнение на това има и толкова много тълкувания на Писанието, че 
човек с право би могъл да се запита, кое от тях е правилното. 
 И все пак, целта и на Данаил, и на Откровението е била да бъдат разбрани от 
човечеството, поне през един определен период описан като “края на времето” (Дан. 
12:9). Когато детайлно изрежда белезите на края, Евангелието от Матей се позовава на 
книгата Данаил, насърчавайки тези, които четат, да “разберат” (виж Матей 24:15). И не 
само това – “Откровение” на гръцки е “Апокалипсис”, което означава “да разкрия”, “да 
отворя”. А за да бъдем сигурни, че ще бъдем насърчени да изследваме последната 
книга на Новия завет, е произнесено едно благословение над всички, които “прочитат, 
слушат и пазят написаното в него” (Откр. 1:3). 
 Значимостта на тези пророчески книги и на самата Библия може да се види в 
светлината на насърчението да ги изучаваме днес, както и в доказателството, което ще 
разгледаме в следващите глави. 
 Проучвайки библейското пророчество във връзка с настоящите събития, тази 
книга се съсредоточава върху сценария за последното време представляващ интерес за 
мислещите мъже и жени по целия свят. Ще разгледаме важността на стремителните 
събития, които се случват в нашия свят; връзката им с предсказанията на Библията и 
окончателните последствия от тези събития върху всички, “малки и големи, богати и 
сиромаси, свободни и роби” (Откр. 13:16). 
 
 

ГЛАВА 1 
ВЕСТИТЕ НА ВИХРУШКАТА 

 
Ужасен и изплашен от изоставянето и заплахите на собствените си принцове, 

Хенри IV пресякъл Алпите в средата на зимата. Този император обявен за отлъчен и 
детрониран, сега стоял с непокрита глава, боси крака и недостатъчно облекло във 
външния двор на замъка, в който се бил оттеглил папа Григорий VII. Неговото 
престъпление? Самонадеяно незачитане на папската власт. Епископът на Рим 
благоволил да му даде опрощение чак след като Хенри IV постил три дни и се 
изповядал. Но дори и това опрощение било при условие, че кайзерът на Германия 
изчака папското одобрение преди да си възвърне отличителните царски белези или да 
упражнява кралската си власт. 
 “Когато през 1077 г. светият римски император Хенри IV решил да потърси 
опрощението на папа Григорий VII, той в продължение на три дни стоял с боси крака 
на снега пред папските покои в Каноса, Италия. Въпреки че конкордата на Горбачов с 
църквата не беше толкова труден, той в никакъв случай не бе по-малко значим” (сп. 
“Тайм”, 11.12.1989 г.). 
 Една историческа среща между царя на световния атеизъм, Михаил Горбачов и 
папата на Римо-Католическата църква Йоан Павел II не само потвърждава промените, 
които сега помитат много от страните на Източно-Европейския Блок, но което е по-
важно – поставя незаличим белег върху страниците на пророческата история. Онова, 
което ще разгледаме, не са просто празни мисли или редки спекулации. 
Осъществяването на движенията, започнали в Европа и Съветския блок, ще засегнат 
всеки човек по лицето на земята. Чрез пророческите думи на Библията истинското 
значение на тези движения може да бъде разбрано още преди да се случат. 
 “И в края на времето южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще 
дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе 
в страните, ще нахлуе и ще замине” (Дан. 11:40). Кой е Южният цар, който напада 
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Северния? Кой е Северният цар, който излиза на бой против Южния? Каква е връзката 
между това пророчество и настоящите събития? Нека започнем с  
 

 края на времето. 
 
 Според библейското разбиране за осъществяването на пророческия период “ден 
за година”, даден в Дан. 12 гл., “времето на края” започва през периода 1793-1798 г. 
(виж Езек. 4:6; Дан. 12:7, 11, 12; Числа 14:34). На Данаил бе заповядано да “затвори 
думите” и да “запечата книгата” до “края на времето” (Дан. 12:4). Това обозначава едно 
време, през което “знанието” – и в библейски, и в технологичен план – “ще се 
умножава”. 
 Умножението на библейското познание е белязано от разпространението на над 
един милиард Библии, Нови завети или части от тях от началото на ХIХ и през целия 
ХХ век. Краят на 1798 г. – началото на “края на времето” – стана свидетел на 
организирането на Лондонското Дружество за религиозни трактати (1799 г.). След това 
бяха организирани Британското и Чуждестранното библейски дружества (1804), 
Американското библейско дружество (1816) и Американското дружество за трактати 
(1825). Днес части от Библията са преведени на над 1 500 езика и през последните 200 
години са били отпечатани около 2,5 млрд. екземпляра. 
 Преди “края на времето” Библиите в ръкопис или в печатен вид, във всеки 
възможен превод във всяка страна са наброявали общо не повече от 4 милиона. 
Различните езици, на които били написани тези четири милиона, са били около 50, в 
т.ч. такива старомодни езици и наречия, като “мьозо-готски улфилас и англо-саксонски 
от Беде.”1 
 От своя страна, все по-нарастващата достъпност на Библията доведе до 
всемирен интерес към библейските пророчества и “умножено” познание за определени 
негови части, “запечатани” за човешкото разбиране до “края на времето” (Дан. 12:9). 
 Библейското пророчество “мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се 
умножава” можеше да бъде изпълнено само след като широките маси получеха 
свободен достъп до Библията. А неговото изпълнение, започващо през 1798 г., бележи 
началото на “края на времето” (виж Дан. 12:4). 
 Друг указателен знак за началото на “края на времето” е удивителното 
увеличение на технологичното познание. Една вестникарска статия от началото на 
1800-те нарича “бързите крачки, които светът прави в науката, общото познание и 
изобретенията” “най-поразителната характеристика на нашето време.”2 Друг автор 
посочва, че “в историята на човечеството никога не е имало толкова изобретения, 
колкото в наши дни.”3 
 През 1798 г. газовите лампи и чугуненото рало все още били относително нови 
развития, парните машини били нови проучвания, а електричеството – просто 
интересен лабораторен експеримент. (Виж схемата показваща някои от най-
забележителните открития и изобретения, всички от които са направени след 1798 г., 
началото на “края на времето”. Различните източници привеждат различни дати за 
някои от изобретенията.) 
 “Постигнато е много повече”, пише в една лондонска статия през онзи ден. “В 
течение на петдесетте години от нашия живот са направени са по-богати и по-

                                                 
1 “Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà áèáëåéñêîòî äðóæåñòâî?” ñòð. 23, 1904 
2 “×èêàãî Ðåïþáëèêúí”, 14 ìàðò 1872 ã. 
3 “Ôðåíîëîäæèêúë Äæúðíúë”, àïðèë 1871 ã. 
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задълбочени открития, осъществени са по-грандиозни постижения, отколкото през 
целия досегашен живот на човешката раса.”4 
 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯТА ОТ 1798 г.  НАТАТЪК 
Газовото осветление 1798   Дизеловият двигател 1883 
Параходът 1807     Линотипът 1885 
Мощната печатница 1811   Парната турбина 1888 
Револверът 1816     Автомобилът 1892 
Железопътните вагони 1825   Рентгеновите лъчи 1895 
Комбайнът и косачката 1833   Безжичният телеграф 1895 
Електрически телеграф 1837   Кинофилмите 1895 
Галванопластиката 1837    Самолетът, успешните полети 1903 
Фотографията 1839    Радиопредаванията 1920 
Шевната машина 1846    Инсулинът 1922 
Анестезия чрез етер 1846   Телевизията 1936 
Подводният кабел 185    Реактивните турбини 1937 
Картечницата 1861    Пеницилинът 1938 
Теорията на Пастьор за бактериите 1864  Корабният радар 1938 
Пишещата машина 1868    Разпадът на урания (теория) 1939 
Телефонът 1876     Ядрените оръжия 1945 
Фонографът 1877    Ваксината против полиомиелита 1953 
Електрическата железница 1879   Земните сателити 1957 
Луминесцентното осветление 1879  Човекът в космоса 1961 

 
 Животът на човечеството почти не се е променял в продължение на хиляди 
години, докато – точно по Данаиловото пророческо разписание – не достигнахме до 
“края на времето”. Само за последните 200 години ние се прехвърлихме от коня и 
каруцата на пътешествията в космоса. Този невероятно стремителен напредък 
установява и точността на библейското пророчество: в “края на времето... мнозина ще 
изследват и знанието ще се умножава” (Дан. 12:4). Той ни помага да идентифицираме 
 

Южния цар. 
 
 Думата “юг” произлиза от една еврейска дума, която “понякога” се превежда с 
“Египет.”5 В библейски план се споменава и за страната “Египет” (виж Исая 30:1-7). 
Египет обозначава атеистичната сила отричаща съществуването на Бога (виж Изх. 5:2). 
През периода на “края на времето” във Франция се появи една атеистична сила. “На 23 
ноември във Франция атеизмът достигна връхната си точка чрез указ на общината 
заповядващ незабавното затваряне на всички църкви и поставянето на всички 
свещеници под надзор.”6 По този начин в “края на времето” силата на “юга” (атеизмът) 
пое управлението на Франция като с това изпълни библейското пророчество. 
“Безбожието и атеизмът бушуват. Народното събрание премахна религиозния почивен 
ден, а водачите на Парижката комуна обявиха, че възнамеряват да “детронират 
Небесния Цар, както и монарсите на земята.”7 

                                                 
4 “Áèáëåéñêè ÷åòèâà çà äîìàøíèÿ êðúã”, èçäàíèå 1914 ã., ñòð. 224 
5 “Èç÷åðïàòåëåí êîíêîðäàíñ íà Ñòðîíã”, Áåéêúð Áóêñ, 1987 ã. 
6 Ñúð Àð÷èáàëä Àëèñúí Áàðò, “Èñòîðèÿ íà Åâðîïà”, òîì III, ñòð. 23, IÕ èçäàíèå, Åäèíáóðã è Ëîíäîí, 
Óéëÿì Áëÿêóóä åíä Ñàíñ, 1854 ã. 
7 “Áèáëèîòåêà íà âñåìèðíàòà èñòîðèÿ”, òîì VIII, Íþ Éîðê, Þíèúí Áóê Êàìïúíè, 1900, ñòð. 2612 
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 Днес тази сила е позната като комунизъм, а на Данаил по-нататък бе казано, че 
атеистичната сила  
 

ще се сблъска с него. 
 
 Думата “сблъсквам” означава “воювам против.”8 Това е съвсем просто 
определение, но ни предоставя ключа за отключването на Дан. 11:40. Тя описва 
конфликта между “южния цар” (атеизма) и “северния цар” още от началото на “края на 
времето”. 
 В историческия си преглед на Френската революция Аликзандър Кийт описва, 
как атеизмът се е появил във Франция и се е обърнал против папския Рим. “Ненужно е 
да описваме ужасите на Френската революция. Достатъчно е да кажем, че се започна да 
се отмъщава за пролятата кръв на светиите... Десятъците бяха изоставени; манастирите 
– потъпквани; църковните земи – конфискувани; свещениците – обирани и разорявани; 
и по времето, когато всяка друга форма на вяра бе толерирана и самият атеизъм 
почиташе по-скоро добродетелта вместо порока, и се прогласяваше религиозна 
свобода, от френското духовенство се изискваше да се отрече от верността си към 
Светия престол в Рим. Църквата “бе лишена от земната си власт или владението бе 
насила отнето от ръцете й.”9 
 Към 1798 г. френската армия под предводителството на генерал Бертие влезе в 
Рим и плени папата. По-късно той почина в един френски затвор. От поражението на 
Светия престол в “края на времето” и през ХХ век, атеизмът последователно е воювал 
против папския Рим. Ето един доклад за войната посочен в наскоро публикувана статия 
в сп. “Тайм”: 
 “До неотдавна батальоните на марксизма като че ли надвиваха над войниците на 
Кръста. В зората на Болшевишката революция през 1917 г. Ленин обеща толерантност, 
но донесе терор. “Русия почервеня от кръвта на мъчениците”, казва отец Глеб Якунин, 
най-смелият руски православен защитник на религиозната свобода. “През първите пет 
години от управлението на болшевиките 28 епископа и 1200 свещеници бяха посечени 
от червения сърп. Сталин засили терора още повече и към края на управлението на 
Хрушчов броят на ликвидираните духовници достигна 50 000. След Втората световна 
война цяла Украйна и новият Съветски блок бяха подложени на жестоки, но като цяло 
не толкова кървави гонения, засягащи милиони римо-католици и протестанти, както и 
православни християни.”10 
 Библейското пророчество говори за Южния цар, който се сблъсква със 
Северния. Историята потвърждава, че от началото на “края на времето” “южният цар”, 
атеизмът, се е сблъсквал или “воювал против” Католическата църква и протестантските 
християни. Как историята разкрива идентичността на  
 

Северния цар? 
 
 Повечето изследователи на Библията биха се съгласили, че пророчеството 
представлява предварително разказана история, а историята е изпълнено пророчество. 
Историята потвърждава, че Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим са били четирите 
царства, управлявали света. Тези сили са представени със съответните символи в Дан. 

                                                 
8 “Èç÷åðïàòåëåí êîíêîðäàíñ íà Ñòðîíã”, Áåéêúð Áóêñ, 1987 ã. 
9 Ïðåï. Àëèêçàíäúð Êèéò, “Çíàìåíèÿ íà âðåìåòî”,  òîì II, èçäàíèå III, Åäèíáóðã, Óéëÿì Óàéò åíä Êî., 
1833, ñòð. 114, 115. 
10 “Òàéì”, 4 äåêåìâðè 1989 ã. 
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2, 7, 8 и 11 гл. (виж Дан. 2:36-45; 7:7-11, 19-22, 25-27; 8:9-12, 23-25; 11:20-22; Лука 2:1-
5.) Интересно е да се отбележи, че според много библейски изследователи Рим е 
четвъртата и последна сила в пророчествата преди установяването на вечното Божие 
царство. Рим е и последната сила от Дан. 11 гл., като пророческите видения в тези 
четири глави са възприемани като развиващи се и тясно свързани помежду си. Но още 
по-интересно е да се осъзнае, че в Дан. 11:40 Южният цар, представляващ в Библията 
атеизма, бива победен от тази последна сила, идентифицирана като Рим. Ето защо 
заглавието в “Ю Ес Нюз енд Уърлд Рипорт” “ГОРБИ СЕ ПРЕКЛАНЯ ПРЕД 
РИМСКИТЕ ЛЕГИОНИ” представлява задълбочено историческо изказване с огромна 
пророческа значимост (11 декември 1989 г.). 
 Първо, то описва промяната настъпваща в нашия свят чрез премахването на 
политическите и религиозните граници в страните от Източния комунистически блок. 
Но нещо по-важно – това заглавие говори за “завръщането” на Римската сила, 
идентифицирана в Дан. 11:40 като Северния цар, в пряко изпълнение на пророчеството 
за края на времето (виж Дан. 11:30). 
 

Триумфът на папския Рим 
 
 Днешните новини твърдят дори нещо повече: “Втурването към свободата в 
Източна Европа е една сладка победа за Йоан Павел II.”11 Защо ли светът би приписал 
на папския Рим една “сладка победа” над атеистичната сила на комунизма? Всичко 
започна с “неговото триумфално посещение в Полша през 1979 г., казва един полски 
епископ”. То “промени “манталитета на страха, страхът от полицията и танковете, 
страхът да не си изгубиш работата, да не получиш заслуженото повишение, да бъдеш 
изгонен от училище, да не получиш паспорт. Хората разбраха, че ако престанат да се 
страхуват от системата, системата е безпомощна”. Така се роди Солидарност, 
подкрепяна от църквата и ръководена от такива приятели на папата, като Лех Валенса и 
Тадеуш Мазовецки, който в последствие стана първият християнски министър-
председател в Съветския блок.”12 
 Това наскорошно развитие на събитията в комунистическия свят – победата над 
атеизма, приписвана на епископа на Рим – е пряко изпълнение на пророчеството и 
въздействието му е особено важно. 
 Прилагайки английския превод на “сблъсквам”, библейското пророчество 
показваше, че “южният” цар (атеизмът), сега под формата на комунизма, ще “воюва” 
против Северния цар. Днешните новини ни помагат да потвърдим това пророчество 
използвайки същата дума за историческия доклад за войната. 
 “През 1935 г. Йосиф Сталин, абсолютният предводител на Съветския съюз, 
получил един непоискан съвет. Било му казано да направи благосклонен жест към 
Ватикана. Ако им се окажел прекалено силен натиск, католиците в страната му можели 
да се впуснат в контрареволюционна дейност. Големият мустак на Сталин подсилил 
подигравателната му гримаса. “Папата? Че той колко дивизии има?” 
 Отговорът тогава бил, че папата няма нито една. Отговорът сега е, че той няма 
нужда от нито една. Структурите на комунизма се разпадат от само себе си... Виковете 
за независимост могат да се чуят в цяла Прибалтика.”13 
 По този начин в Дан. 11:40 Северният цар е идентифициран като папския Рим – 
силата, пред която според настоящите новини Горбачов се прекланя. След като бе 

                                                 
11 “Ëàéô”, äåêåìâðè 1989 ã. 
12 “Òàéì”, 4 äåêåìâðè 1989 ã. 
13 “Ëàéô”, äåêåìâðè 1989 ã. 
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“отблъснат” от Южния цар (атеизма), за Северния цар (папския Рим) се казва, че идва 
върху него като вихрушка. 
 Еврейският език определя думата “дойде” в Дан. 11:40 като “помитам като при 
буря.”14 Същата пророческа терминология бива използвана и в една настояща 
новинарска статия описваща падането на комунизма. Пишейки за срещата между 
папата и Горбачов, списанието “Тайм” заявява, че “Йоан Павел спомогна да се запали 
треската за свобода в своята родина Полша, разпространила се из Източна Европа като 
горски пожар.”15 “Тайм” я описваше и като “краят на най-драматичната духовна война 
на ХХ век.”16 
 В списание “Лайф” подобна терминология описва сгромолясването на 
комунизма като “освобождението помело Източна Европа”, отново отдавайки на папата 
“много по-широкоспектърна чест.”17 
 А думата “нахлувам”, както и в еврейското й значение “да струя, да бликам”, е 
подсилена от следното заглавие в списанието “Лайф”: “ТРИУМФЪТ НА ЙОАН 
ПАВЕЛ II – Вълната на свободата разливаща се над Източна Европа, е отговорът на 
най-ревностната му молитва.”18 
 След това се сблъскваме и с едно от най-забележителните потвърждения на това 
пророчество намиращо се в описанието на падението на Южния цар (атеизма). В Дан. 
11:40 Северният цар е представен като идващ против Южния “като вихрушка”. В 
“Нюзуик” една статия описваща падането на комунизма, бе озаглавена “ДНИТЕ НА 
ВИХРУШКАТА.”19 Удивително! Библията внимателно очертава онова, което 
днешните новини предават като исторически факт. 
 Обърнете внимание на използваните в новините думи, с които се описва края на 
една “драматична духовна война”; папа Йоан Павел II, спомагащ за запалването на 
треска за свобода, “разпространила се като горски пожар” из атеистичните страни; 
Горбачов, прекланящ се пред “римските легиони”, приписвайки на Йоан Павел II една 
“сладка победа”; и озаглавят смъртта на комунизма “Дните на вихрушката”. Всичко 
това говори за непогрешимата точност за пророчествата от Библията. 
 

Историята доказва библейските пророчества 
 
 В историята на народите от тази земя ние виждаме буквалното изпълнение на 
библейското пророчество. То твърди, че “южният цар”, атеизмът, ще се сблъска със 
“северния цар”, Рим. Историята казва, че той се е “сблъскал”. Пророчеството го 
описваше като “война”. Историята го нарича “духовна война”. Пророчеството казва, че 
Рим ще “дойде” против атеизма. Историята потвърждава, че е “дошъл”.  Пророчеството 
ни убеждава, че Рим ще “нахлуе” против атеизма. Историята го нарича “вълна” на 
свободата, която се “разлива”. Пророчеството разкрива, че атеизмът ще падне “като 
вихрушка” под силата на Рим. Историята описва падането на атеистичния комунизъм 
пред папския Рим като “Дните на вихрушката”. Настоящите новини и докладът на 
историята просто потвърждават, че има един всевиждащ, всезнаещ Бог, Който точно е 
очертал утрешните новини още преди стотици години; но има и нещо повече. 
 
 
                                                 
14 “Åâðåéñêî-õàëäåéñêè ëåêñèêîí íà Ñòàðèÿ завет íà Ãåçåíèé”, Áåéêúð Áóêñ, 1979 ã. 
15 “Òàéì”, 4 äåêåìâðè 1989 ã. 
16 Ïàê òàì 
17 “Ëàéô”, äåêåìâðè 1989 ã. 
18 Ïàê òàì 
19 “Íþçóèê”, 25 äåêåìâðè 1989 ã. 
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Паралел между настоящите новини  
и библейското пророчество 

 
БИБЛИЯТА    НОВИНИТЕ 
“ще се сблъска”   “се сблъскаха” 
“ще дойде”    “дойде” 
“ще воюва”     “духовна война” 
“ще нахлуе”    “разливаща се вълна” 
“като вихрушка”   “Дните на вихрушката” 

 
 

ГЛАВА 2 
АМЕРИКАНО-ВАТИКАНСКИЯТ СЪЮЗ 

 
Пророчеството е дар даден, за да просветли тъмното сърце на човечеството с 

разбирането за бъдещето. Бъдещите събития са разкрити и след това се сбъдват, не за 
да ни накарат да сънуваме кошмари, а за да достигнат до упоритите ни сърца, за да ни 
събудят. “От древността обявих предишните дела”, заявява Писанието. “Да! Излязоха 
от устата Ми и Аз ги прогласих; внезапно ги извърших и те се сбъднаха” (Исая 48:3). 
Защо внезапно? “Понеже познавах, че си упорит, че вратът ти е желязна жила и челото 
ти медно” (ст. 4). 
 Ако някога в историята е имало време, когато човешките сърца са били 
“упорити”, то това е сега. И ако някога е имало събитие, което да се е случило 
“внезапно”, то това е падането на комунизма в Източна Европа. 
 Говорейки за това, “Рийдърс Дайджест” задава въпроса: “Как е възможно 
пламъкът на свободата, потушаван от толкова много години от съветска тирания, да се 
разгори така внезапно и ярко в Източна Европа?” Статията обяснява, че “В Полша 
независимият профсъюз Солидарност – основан девет години преди това – прекатури 
Съветския режим. На дисидентите им бяха необходими по-малко от девет месеца, за да 
поставят на колене унгарското правителство; девет седмици в Източна Германия; девет 
дни в Чехословакия; пет в Румъния.”20 
 Вече отбелязахме, колко “внезапни” са били забележителните промени в 
страните от Източния Съветски блок – до такава степен, че една описваща ги статия бе 
озаглавена “Дните на вихрушката.”21 
 Наистина, протеклите наскоро събития бяха достатъчно бързи, за да бъдат 
сравнени с вихър, но това заглавие е не само подходящо, но и пророческо. Пророческо, 
защото освен точното описание на разпадането на комунизма, фразата “Дните на 
вихрушката” използва същата дума, употребена в пророчеството от Дан. 11:40 – “като 
вихрушка”. Дори историята потвърждава Божиите пророчески слова и то по толкова 
прецизен начин, че нито една честна душа не би могла да сгреши. 
 Както посочихме в глава 1, “В края на времето [от 1798 г. нататък] южният цар 
[атеизмът, комунизмът] ще се сблъска [ще воюва против] с него [папския Рим]; и 
северният цар [папският Рим] ще дойде против него [атеизмът, комунизмът] като 
вихрушка” (Дан. 11:40). 

                                                 
20 “Ðèéäúðñ Äàéäæåñò”, ìàðò 1990 ã. 
21 “Íþçóèê”, 25 äåêåìâðè 1989 ã. 
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 В глава 2 ще се спрем по-подробно на последната част от ст. 40, в който се 
описва нападението на Северния цар над Южния 
 

с колесници и конници. 
 
 Използвана в Библията, за да опише оръжия и сила, тази фраза сочи на военната 
сила и подкрепата, с която Северният цар е влязъл в съюз (виж 3 Царе 1:5; 3 Царе 20:1). 
Тази сила и подкрепа идват от западните съюзници на католицизма оказали силно 
въздействие върху падането на комунизма. 
 “През 1981 г. комунистическият блок получи още един шок. Новият 
американски президент Роналд Рейгън започна да изпълнява обещанието си да отправя 
предизвикателства към Съветите, а не да ги предразполага към себе си. През 
следващите няколко години той ускори въоръжаването и обяви Стратегическата 
Инициатива за Отбрана (SDI) – базирана в космоса система за защита от ракетни атаки. 
Той подкрепи антикомунистическите бунтовници в Никарагуа, Ангола, Камбоджа и 
Афганистан. И с помощта на американските ескадрони освободи остров Гренада от 
комунистическите главорези. 
 Увереността на Съветите беше разклатена”, пише в статията на “Рийдърс 
Дайджест”. 
 “Западноевропейците също подложиха Съветите на натиск. Военната 
модернизация на НАТО също напредваше. Немските гласоподаватели отхвърлиха 
“мирните предложения” на Съветите и избраха правителство, което “гласува за 
разгръщането на нови ракетоносители с междинен обхват”. 
 Резултатът: “Военният натиск от Америка и западните й съюзници накара 
Съветите да се отдръпнат.”22 
 Този силен военен натиск, символизиран в библейското пророчество чрез 
“колесниците и конниците”, е едно тълкуване потвърждавано от настоящите събития. 
На корицата на сп. “Тайм” от 24 февруари 1992 г. пише: “СВЕТИЯТ СЪЮЗ”. А вътре 
статията за първи път разкриваше пред читателите, че Съединените щати и папският 
Рим тайно са си сътрудничили за свалянето на комунизма. Корицата бе озаглавена: 
“Как Рейгън и папата заговорничиха, за да помогнат на полското движение 
Солидарност и да ускорят падането на комунизма”. Главният удар на съюза започнал 
със срещата на 7 юни 1982 г. Тогава двамата лидери се срещнали за първи път и 
веднага “се съгласили да предприемат тайна кампания за ускоряване разпадането на 
комунистическата империя”. Първият съветник по Националната Сигурност на 
президента Рейгън, Ричард Ален, описва споразумението като “един от великите тайни 
съюзи на всички времена.”23 
 Веднъж сформиран съюзът се съсредоточил върху поддържането на полския 
профсъюз Солидарност. “Тонове” оборудване били изпратени на нелегалния съюз, 
който бил забранен след обявяването на военния закон през 1981 г. Свещеници, 
американски агенти и представители на американските и европейските профсъюзи се 
обединили, за да прекарат контрабандно “факсове (първите в Полша), печатници, 
трансмитери, телефони, радиоапарати на къси вълни, видеокамери, копирни машини, 
телекси, компютри [и] уърд-процесори.”24 Средствата за оборудването били отпускани 

                                                 
22 “Ðèéäúðñ Äàéäæåñò”, ìàðò 1990 ã. 
23 “Òàéì”, 24 ôåâðóàðè 1992 ã. 
24 Ïàê òàì 
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от “фондове на ЦРУ, Националното Дарение за Демокрация” и “тайни сметки на 
Ватикана и западните профсъюзи.”25 
 “Една от първите му цели като президент, казва Рейгън, била да признае 
Ватикана като държава “и да я направи свой съюзник.”26 В Съединените щати съюзът 
между Америка и папския Рим на практика бе проведен от ключови фигури в 
държавната администрация, “всички от които са били ревностни римо-католици.”27 
 “Имаше шестима мъже, които съставляваха “Католическия отбор” – шефът на 
ЦРУ Уйлям Каси, съветниците по Националната сигурност Ричард Ален и съдията 
Уйлям Кларк, щатският секретар Аликзандър Хейг, американският пълномощен 
посланик Върнън Уолтърс и Уйлям Уилсън, първият посланик на Рейгън във Ватикана. 
“Те гледаха на взаимоотношенията между САЩ и Ватикана като на свят съюз”, съюз 
въведен в действие, когато “администрацията се включи в църквата... не само чрез 
църковната йерархия, но и чрез отделните църкви и епископи.”28 И въпреки че самият 
той не беше католик, “една от първите цели на Рейгън като президент, твърди той, била 
да признае Ватикана като държава и “да я направи свой съюзник.”29 
 Този “Свят Съюз” се превръща във важна част от пророческия пъзел на 
библейското пророчество доказвайки онова, което Бог е открил чрез символичен език 
още преди столетия. И когато политическата картина на световните събития се 
разкрива пред очите ни, ние ще започнем още по-пълно да разбираме символичния език 
на библейското пророчество и онова, което Бог е имал предвид, когато е казал, че 
Северният цар ще излезе против атеизма 
 

с много кораби. 
 
 Използвани в Библията, за да опишат икономическата търговия, корабите 
говорят за икономическия натиск, на който е бил подложен Южният цар (виж Пс. 
107:23; Пр. 31:14; Откр. 18:17-19). 
 “Рийдърс Дайджест” докладва: “През 1980-те комунистическите икономики, 
винаги неефективни, направо потънаха. Преди това им липсваха потребителски и 
луксозни стоки. А сега многогодишният недостиг от стоки от първа необходимост 
също се влоши. Когато съветските миньори започнаха да стачкуват през 1989 г, в 
техните искания се включваха сапун, тоалетна хартия и захар.”30 От библейското 
пророчество и настоящата история става ясно, че до голяма степен Студената война бе 
изгубена на икономическия фронт. Съветският съюз не можеше да поддържа 
огромните си военни разходи за сметка на основните потребителски нужди на народа 
си. 
 Онова, което може да не е толкова ясно на повечето хора, е как се е водила 
икономическата борба и кой е оказвал икономическият натиск най-после свалил 
комунизма. Библейското пророчество разкрива, че това е бил Северният цар (папският 
Рим и западните му съюзници). А съвременните новини потвърждават ли това? 
 Списанието “Тайм” твърди, че “през първата половина на 1982 г. се появила 
стратегия от пет части целяща колапса на Съветската икономика... Елементите на тази 
стратегия включвали: увеличаването на американското въоръжение, което вече било в 
ход. То целяло да се превърне в твърде скъпоструващо, за да не могат Съветите да се 
                                                 
25 Ïàê òàì 
26 Ïàê òàì 
27 Ïàê òàì 
28 Ïàê òàì 
29 Ïàê òàì 
30 “Ðèéäúðñ Äàéäæåñò”, ìàðò 1990 ã. 
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съревновават във военно отношение със САЩ. Рейгъновата Стратегическата 
инициатива за отбрана – Междузвездните войни – се превърна в центъра на тази 
стратегия”, както и “икономическата изолация на Съветския съюз.”31 Тази 
икономическа изолация на Съветския съюз е точно онова, което ни бе представено в 
библейското пророчество, а именно: Силата от “север”, идваща против атеизма с 
“кораби”, символизиращи икономическия натиск.  
 

Профсъюзите като оръжие 
 
 И Йоан Павел II, и президентът Роналд Рейгън отказали да приемат 
разделението на Европа, изработено в Ялта след Втората световна война. И двамата 
вярвали, че трябва да се направи нещо и че “Солидарност е най-подходящото оръжие за 
осъществяването на това, тъй като била организация на трудещите се в Полша.”32 Ето 
защо Ватиканът и Америка си сътрудничели за свалянето на комунизма посредством 
този полски профсъюз. 
 “Солидарност беше сформирана с подкрепата на папата и Йоан Павел II изпрати 
съобщение на Москва, че ако Съветите смачкат този профсъюз, той ще отиде в Полша 
и ще застане до своя народ. Съветите толкова се разтревожиха, че веднага скроиха 
заговор, за да го убият... Папата предупреди лидерите на Солидарност и особено своя 
приятел Лех Валенса да напредват бавно. Така и постъпиха. През 1988 г. генерал 
Войчех Ярузелски, полският комунистически лидер, отиде при тях, за да им предложи 
сделка. Солидарност настояваше за избори, които бяха спечелени с около 80 процента 
от гласовете. Когато комунистическото правителство падна, въздействието върху 
Източна Европа бе наелектризиращо.”33 
 Имайки предвид пряката намеса на Йоан Павел II в погрома над комунизма, не е 
трудно да си представим, защо на този лидер на Римо-католическата църква се е 
гледало като на най-голямата заплаха за “международния комунизъм”. 
 “През май 1981 г. пред огромната публика на площад Свети Петър бе стреляно 
по папа Йоан Павел II и той бе сериозно ранен от Мехмед Али Агджа. Веднага 
възникнаха спекулациите, че турският стрелец е бил изпратен от източноевропейските 
заговорници от България спонсорирани от съветската тайна полиция. Целта им: да 
смълчат единствения човек, който можеше да разтърси основите на международния 
комунизъм.”34 
 От този кратък преглед на историята можем да видим, защо като че ли изведнъж 
папството се появи като основна сила в днешния свят. Едно посещение на Горбачов 
при папата бе по-важно “от която и да е от 18-те срещи на високо равнище между 
съветските лидери и президентите на САЩ.”35 Влиянието на папския Рим става 
толкова силно, че едно посещението във Ватикана, “поклонническото пътуване на 
Горбачов до папската библиотека” – както бе наречено то, – направи “нацията му 
уважаван участник в световните преговори.”36 
 
 

                                                 
31 “Òàéì”, 24 ôåâðóàðè 1992 ã. 
32 Ïàê òàì 
33 “Ðèéäúðñ Äàéäæåñò”, ìàðò 1990 ã. 
34 “Ëàéô”, äåêåìâðè 1989 ã. 
35 “Òàéì”, 4 äåêåìâðè 1989 ã. 
36 Ïàê òàì 
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ГЛАВА 3 
КРЪСТЪТ И КРЕМЪЛ 

 
“В Полша движението за свобода се роди преди почти три десетилетия, когато 

епископът на Краков поиска разрешение за построяването на нова църква. Когато 
комунистическите власти отказаха молбата му, епископът издигна гигантски кръст и 
проведе литургия на открито. Комунистите свалиха кръста. Църковните членове пак го 
издигнаха – отново и отново, докато комунистите най-после се отказаха.”37 Този 
епископ на Краков сега е папа Йоан Павел II. 
 Въпреки че е явно, че чрез силата от “север” в Дан. 11:40 се говори за нещо 
повече от папския Рим, все пак чрез “северния цар” е представена  главата на тази сила. 
Това е лидер, към когото световните владетели трябва да проявяват съответния респект, 
лидер признат преди десет години за “единствения човек, който можеше да разтърси 
основите на международния комунизъм”. 
 На папството се приписва честта за драстичните промени, настъпили в 
комунистическите страни. Дори по време на посещението си в Мексико папата, 
говорейки против капитализма, настояваше, “че победата (над комунизма) не се дължи 
на капитализма, та да празнува той.”38 
 Хората от Съветския съюз и страните от Източния блок, гладни за основните 
продоволствени стоки и изморени от неспазвани обещания, оставиха на Горбачов или 
на който и да е друг съветски лидер съвсем малко възможности. “Поддаването” на 
стремежа за свобода би прахосало “огромния запас от добрите намерения на Запада, с 
което би застрашило обединените фондове на така необходимата финансова помощ.”39 
Изправени пред такъв икономически натиск – а целият свят ги гледаше – Съветите 
нямаха друг избор, освен да отворят вратите за политическата промяна и свобода, 
позволявайки на силата от “север” да 
 

влезе в страните. 
 
 Как Северният цар [папският Рим/САЩ] е влязъл в страните на комунизма? 
Когато осъзнаем, че падането на комунизма започна от Полша, родината на Йоан Павел 
II и че 90-те процента католическо население на страната, някога контролирано от 
комунизма, сега има католически лидер и демократична форма на управление, 
влизането “в страните” на атеизма от страна на папството и Запада започва да намира 
подходящото си приложение. 
 В Полша католическото население гледа на Йоан Павел II като на героична 
фигура и “когато Тадеуш Мазовецки пое властта през август 1989 г. като първият 
некомунистически министър-председател от 45 години насам, той бе запитан, дали е 
социалист. “Аз съм католик”, отвърна той красноречиво.”40 
 Благодарение на промяната в политиката на Горбачов папството възстановява 
църковните си служби; конфискуваните църковни сгради биват реституирани; а 
католически свещеници и духовници биват разпращани по комунистическите страни 
там, където Католическата църква някога е била забранена от правителството, била е 
считана за незаконна и е била подложена на гонения. 

                                                 
37 ×úê Êîëñúí, “Þáèëåÿò”, àïðèë 1990 ã. 
38 “Þ Åñ Íþç åíä Óúðëä Ðèïîðò”, 21 ìàé 1990 ã. 
39 “Þ Åñ Íþç åíä Óúðëä Ðèïîðò”, 15 ÿíóàðè 1990 ã. 
40 “Ðèéäúðñ Äàéäæåñò”, ìàðò 1990 ã. 
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 Това е само един малък намек за завръщането на папския Рим на предишното му 
място на сила и власт в тези някога контролирани от комунистите страни. 
 “Обръщайки се към папата с “Ваше светейшество” – което никак не е малък 
жест от страна на лидера на държава и партия официално вречени в атеизма”, през 1989 
г. Горбачов обеща, “че Върховният съвет “скоро” ще обнародва закон гарантиращ 
религиозната свобода на всички вярващи.”41 
 “Очаква се съживлението на религиозната свобода да включи премахването на 
официалната забрана на 5-милионната Украинска Католическа църква оцеляла в 
нелегалност от 1946 г., когато Сталин заповядал абсорбирането й в Руската 
Православна църква. Спечелването на узаконяване на Украинската църква е било 
първостепенната цел на папата. Властите в Съветския съюз твърдят, че ще прочистят 
пътя за легализирането, като позволят на украинските католици да се регистрират – 
така както това се изисква според съветския закон и от другите религиозни групи.”42 
 Тези политически промени направени от Горбачов, че доведат до “стотици 
църкви и десетки хиляди последователи”, завръщащи се в Украинската Католическа 
църква, която скоро ще бъде официално призната.43 А Обществото на Исус, по-познато 
като “Йезуитски орден”, радващо се на толкова мрачна репутация, че през годините е 
било изгонено от различни европейски страни, както и от Япония и Русия, наскоро успя 
да спечели благоразположението на папата. “Изправен пред задачата отново да 
евангелизира бившите комунистически страни от Източна Европа и толерантния 
отскоро Съветски съюз, папата призова Обществото на Исус да ръководи обучението 
на свещениците и възстановяването на дълго потисканото духовенство в тези 
чувствителни области.”44 
 Освен закона, гарантиращ религиозната свобода, “Кремъл и Ватиканът обявиха, 
че ще установят дипломатически връзки.”45 Въпреки че в СССР настъпи вътрешен смут 
от решението на Горбачов и съмнения от страна на наблюдателите относно истинската 
и трайна промяна, ясно е, че “шансовете на Горбачов” са били “оскъдни”. “Тръгнали по 
пътя на радикалните реформи”, заяви той през 1990 г., “социалистическите страни 
преминават границата, отвъд която няма завръщане към миналото.”46 
 

Използване силите на историята 
 
 Изпълнението на Данаиловите пророчества допълнени от настоящите новини и 
историческата информация, намират своето приложени в днешната история. “В края на 
времето [от 1798 г. нататък] Южният цар [атеизмът, комунизмът] ще се сблъска [ще 
воюва против] с него [папския Рим]; и Северният цар [папският Рим] ще дойде против 
него [атеизмът, комунизмът] като вихрушка, с колесници и конници [военната 
подкрепа, САЩ] и много кораби [търговска или икономическа сила, САЩ] и като влезе 
в страните [контролираните от атеизма държави], ще нахлуе и замине” (Дан. 11:40). 
 Продължаващото разпадане на комунизма в света е сигурното пророческо слово 
и времето ще каже своята дума; но има и друг въпрос, който неизбежно заслужава 
вниманието ни. Това е завръщането на една сила, описана от настоящите новини като 
“римските легиони”. Това е световна сила, която – според списание “Лайф” – “никога 
няма да се задоволи само с победата в Източна Европа”; чиято “цел не е света война 
                                                 
41 “Òàéì”, 11 äåêåìâðè 1989 ã. 
42 “Þ Åñ Íþç åíä Óúðëä Ðèïîðò”, 11 äåêåìâðè 1989 ã. 
43  Ïàê òàì 
44 “Òàéì”, 3 äåêåìâðè 1990 ã. 
45 “Þ Åñ Íþç åíä Óúðëä Ðèïîðò”, 11 äåêåìâðè 1989 ã. 
46 Ìèõàèë Ãîðáà÷îâ, “Òàéì”, 11 äåêåìâðè 1989 ã. 
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против комунизма; това не е нищо по-малко от освобождението на целия свят;” силата, 
претендираща за верността на 850 милиона души; сила, чийто лидер смята, че “нито 
капитализмът, нито марксизмът могат да отговорят на основния човешки вик за 
справедливост и достойнство, тъй като “и двете концепции са несъвършени и се 
нуждаят от радикална промяна...”47 
 Епископът на Рим е “една от най-зачитаните... сили в днешния свят,” който не се 
само идва против атеизма като вихрушка, но и “ще влезе и в славната земя”, 
причинявайки “разорението на много страни” (Дан. 11:41). Всъщност, библейското 
пророчество твърди, че тази сила “ще простре ръката си върху страните и Египетската 
земя няма да избегне”. Коя е тази “славна земя”? Кои са останалите страни и земята на 
“Египет”, в която ще влезе? 
 Когато продължим с разглеждането на настоящите събития, не забравяйте, че 
пророчеството представлява предварително разказана история, а историята е 
изпълнение на библейското пророчество. “Съюзът между Вашингтон и Ватикана “не 
причини падането на комунизма”, отбелязва един държавен служител на САЩ запознат 
с подробностите около заговора за поддържането на Солидарност. “Като всички велики 
и щастливи лидери, папата и президентът просто използваха силите на историята, за 
да постигнат собствените си цели.”48 А само Бог контролира тези сили. 
 
 

ГЛАВА 4 
ТРИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 

 
В сряда, 16 януари 1991 г., в 16:00 ч., Съединените американски щати обявиха 

война на Ирак. Това не беше само Америка, но общо 28 страни се обединиха като едно, 
за да “принудят” Ирак да се подчини на “резолюциите на ООН” в онова, което по 
думите на президента Буш бе “семейство на народите”. 
 “Това е исторически момент”, каза президентът Буш. “През последната година 
постигнахме голям напредък в приключването на дългата ера от конфликти и 
Студената война. Изправени сме пред възможността да изковем за нас и бъдещите 
поколения нов световен ред, един свят, в който управлението на закона, а не закона на 
джунглата, да ръководи поведението на народите. Когато постигнем успеха – а ние ще 
го постигнем – ще имаме редкия шанс за този нов световен ред, при който достойното 
за доверие ООН може да използва миротворческата си роля, за да изпълни обещанието 
и разбиранията на основателите на САЩ.”49 
 Терминологията за “Новия световен ред” може да не е така позната за мнозина 
от нас. Но според Малакай Мартин, католически професор, вътрешен човек в делата на 
Ватикана и автор на книгата “Ключовете на тази кръв”, “Тези от нас, които са под 70-
годишна възраст, ще видят въвеждането поне на основните структури на новото 
световно правителство. Тези от нас, които са под 40 години, със сигурност ще живеят 
под неговата законодателна, изпълнителна и съдебна власт и контрол”. Той заявява, че 
това е “система, която ще бъде представена и въведена към края на последното 
десетилетие от второто хилядолетие.”50 

                                                 
47 “Ëàéô”, äåêåìâðè 1989 ã. 
48 “Òàéì”, 24 ôåâðóàðè 1992 ã. 
49 Äæîðäæ Áóø, Ïðåçèäåíò íà Ñúåäèíåíèòå аìåðèêàíñêè щàòè, Îáðúùåíèå êúì нàöèÿòà, ÿíóàðè 1991 ã. 
50 Ìàëàêàé Ìàðòèí, “Êëþ÷îâåòå íà òàçè êðúâ”, Ñàéìúí & Øóñòúð, ñåïòåìâðè 1990, ñòð. 15, 16 
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 Предстои ни да видим, че според библейското пророчество този нов световен 
ред е откровение за онова, “което има да стане скоро”, за исторически събития, чието 
“време е близо” (Откр. 1:1, 3). 
 

Една силна световна ръка 
 
 В глава 1 отбелязахме, че през 1798 г. атеизмът е започнал “сблъсък” или 
“война” против папския Рим. До този момент, “Рим е държал с колкото се може по-
силна ръка всяка местна общност по целия всемир”, заявява Малакай Мартин, “и като 
цяло – само с някои изключения, – това е бил римският възглед, докато главните 
светски сили не наложиха на папството двеста години бездействие.”51 
 Каква “всемирна силна ръка” е имало папството до 1798 г.? В своята книга 
“Френската революция” Шарл Мале твърди, че “във Франция никой е нямал законното 
право да живее извън пределите му. То е контролирало училищата; поддържало е 
регистрите на паството – нещо, от което зависело името и правото на собственост на 
човека; – заради католическата истина са били изгаряни противниците й; и посредством 
цензурата на пресата то смълчавало всички атакуващи гласове.”52 
 Годините на бездействие наложени на папския Рим от основните светски сили, 
по-специално от атеизма, внезапно свършиха. “Горби се прекланя пред римските 
легиони” бе заглавието на една новинарска статия, описваща наскорошните 
взаимоотношения между комунизма и папския Рим.53 А библейското пророчество 
предсказваше, че папският Рим не само ще влезе в атеистичните някога държави, но 
“ще влезе и в славната земя и много страни ще се разорят” (Дан. 11:41). 
 Това пророчество описва ли настоящите и бъдещите цели на Рим? Дали 
папството се старае да влезе в “славната земя” и да разори или да победи “много 
страни”? 
 Г-н Мартин твърди по отношение на надпреварата за световно господство, че 
“Няма да е прекалено да се каже, че всъщност избраната цел на понтификата на Йоан 
Павел II – моторът, задвижващ огромната му папска политика и определящ 
ежедневните му, ежегодните му стратегии – е да излезе победител в тази надпревара, 
нещо, което вече е в ход.”54 
 Логично ли е, дори разумно ли е да се смята, че папският Рим е политическа 
сила, бореща се за господството над света? Една статия в списанието “Лайф”, в която 
се твърди, че до голяма степен именно той е допринесъл за падането на комунизма, 
обяснява, че “в течението на 44-те си пътешествия той е ходил по прашните пътища на 
Мароко и по зеленото поле на стадиона “Янки”, достигнал е до шумните множества на 
Индонезия и Корея, Централна Америка и Нова Зеландия, изпратил е поздрави на 
СССР от борда на реактивния самолет прелитащ над Сибир. Няма друг папа – 
всъщност, няма друго човешко същество, – който да е видял и да е бил видян от 
толкова много хора. За по-малко от десет години той се превърна в едно от най-
познатите лица и сили в света.”55 
 Защо ли му е на Йоан Павел II да пътува по целия свят, от страна на страна, 
говорейки с лидер след лидер? Г-н Мартин казва, че “той би желал да предаде на 
папството си международен профил и като папа да се движи сред световните лидери и 

                                                 
51 Ïàê òàì, ñòð. 22 
52 Øàðë Åäóàð Ìàëå, “Ôðåíñêàòà ðåâîëþöèÿ”, Íþ Éîðê, ×àðëç Ñêðàéáíúð åíä Ñàíñ, 1990 ã., ñòð. 15 
53 “Þ Åс Íþç åíä Óúðëä Ðèïîðò”, 11 äåêåìâðè 1989 ã. 
54 “Êëþ÷îâåòå íà òàçè êðúâ”, ñòð. 17 
55 “Ëàéô”, äåêåìâðè 1989 ã. 
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народи издействайки си позицията на специален лидер сред лидерите, защото той смята 
да излезе победител в тази надпревара.”56 
 Наистина, папата се превърна в “сила”, с която в днешния свят хората трябва да 
се съобразяват. Г-н Мартин обяснява, че под ръководството на своя ментор – кардинал 
Стефан Вишински от Варшава – Йоан Павел II “вече бе започнал да мисли и действа от 
гледната точка на онова, което Вишински нарича “Трите Интернационала”. С тази 
фраза Вишински обяснявал трите сили, които най-реално биха могли да спечелят 
световното господство. 
 “На тази земя съществуват”, обичал да казва Вишински, “само три 
интернационала. “Златният Интернационал” бил краткият му термин за финансовите 
сили на света – транснационалните и интернационалните глобалистични лидери на 
Запада. 
 “Червеният Интернационал”, естествено, била марксистко-ленинската партия-
държава на Съветския съюз. 
 Третият гео-политически съперник – Римо-католическата църква; “Черният 
Интернационал” – бил обречен, според Вишински, да бъде крайният победител във 
всяка надпревара с тези съперници. 
 Сигурно подобна мисъл се струва странна и чужда на по-голяма част от света – 
включително и на голяма част от йерархията на Римо-католическата църква във 
Ватикана и навсякъде другаде”, утвърждава Мартин. “Въпреки това, обаче, това е бил 
възглед, който Карол Войтила не само е споделял. Това е възглед, който той успя да 
докаже против Съветите и сега е пренесъл в самото папство.”57 
 И къде се доказа този “чужд и странен” възглед – възгледът, че Римо-
католическата църква ще се окаже крайният победител в най-великата историческа 
надпревара за световна сила, пред която някога се е изправяло човечеството? Именно в 
Полша, родината на Йоан Павел II. 
 “Съвсем предвидливо, както и по добре планиран замисъл, първата стъпка на 
папата на гео-политическата арена беше на изток, в Полша, точно под носа на 
Съветския съюз. 
 “В такъв случай, ако отложим настрана световните коментари и мнения, идеята 
на “нападението” на папата в Полша бе не само да покаже, че е религиозен лидер. 
Идеята бе да покаже, че е нещо повече. Той бе гео-политически папа... С това 
уведомяваше, че възнамерява да поеме и ефективно да упражнява още веднъж 
международната роля, която е била централна за традициите на Рим.”58 Затова ли Йоан 
Павел II така силно фокусира усилията си към Полша? “Това беше първият ясно 
различим белег на кариерата на Йоан Павел като папа, че той е съблякъл 
усмирителната риза на папското бездействие в главните световни дела.”59 
 По този начин победата над атеизма, спечелена от папския Рим, е една стъпка 
към помагането им “още веднъж” да упражняват “колкото се може по-здрава ръка във 
всяка отделна местна общност по света.” 
 

Излекуването на смъртоносната рана 
 
 В глава 1 отбелязахме, че виденията от Дан. 2, 7, 8 и 11 гл. са развиващи се и 
тясно свързани помежду си, като всяко едно от тях допълва предишното, разкривайки 

                                                 
56 “Êëþ÷îâåòå íà òàçè êðúâ”, ñòð. 480 
57 Ïàê òàì, ñòð. 21 
58 Ïàê òàì, ñòð. 22 
59 Ïàê òàì, ñòð. 23 
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все повече подробности за бъдещето. Книгата Откровение, позната на мнозина като 
“Апокалипсис,” обяснява книгата на Данаил по-нататък. В Откр. 13 гл. посредством 
символичен език на Йоан са показани целите на папския Рим и посоката, в която ще 
тръгнат Съединените щати при настоящата конфронтация за световно господство. 
 “И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на 
роговете му десет корони и на главите му богохулни имена. И звярът, който видях, 
приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на 
лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите 
му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя, 
учудена, отиде след звяра” (Откр. 13:1-3). 
 Този пророчески библейски текст описва един “звяр”, който притежава 
характеристиките на леопард, мечка и лъв. “Звярът” в пророчеството просто 
символизира “царство” или сила (виж Дан. 7:17, 23). Земната сила от Откр. 13 гл. 
притежава чертите на тези други “зверове,” защото те представляват предишните сили, 
от които се е появила настоящата. (За да освежите паметта си по история, може да 
разгледате следните библейски стихове, идентифициращи първите три “звяра” като 
империите на Вавилон, Мидо-Персия и Гърция: Дан. 7:1-8; Авак. 1:8; Ерем. 49:19, 22, 
28, 30; 51:1-11; Езек. 19:1-12; Дан. 5:28, 31; Дан. 8:3-8, 20-22.) 
 Историята идентифицира четвъртия “звяр” като империята на Рим, появила се от 
развалините на Гърция. Според описанието Рим има “десет рога”, три от които биват 
изтръгнати от друг “Малък рог” (Дан. 7:8). Когато езическата Римска империя падна, тя 
се подели на десет отделни сили или царства. “Историкът Макиавели, без ни най-малко 
позоваване на това пророчество, посочва следния списък на народите, заемали 
територията на Западната империя по време на падането на Ромул Август (476 
г.сл.Хр.), последния император на Рим: ломбарди, франки, бургунди, остготи, вестготи, 
вандали, херули, суеви, хуни и сакси: общо десет на брой.”60 
 Тогава се е появил папският Рим и е “изкоренил” или унищожил три от тези 
царства – вандалите, остготите и херулите, отказали да приемат религията на папството 
(виж Дан. 7:8). Всяка една от останалите сили на стара Европа признала 
върховенството на папския Рим. 
 Някъде към 538 г.сл.Хр. Рим контролирал цяла Европа. По този начин в Откр. 
13:5 Йоан описва папския Рим, като управляващ в продължение на 42 месеца, което 
представлява 1 260 години според пророческото време ден-за-година, от 538 до 1798 
г.сл.Хр. (виж Езек. 4:6; Числа 24:14). Говорейки за вековете на папско господство в 
Европа, г-н Мартин казва: “Защитата на Европа се основаваше на нейната вяра. 
Папството осигуряваше идентичността й. Обединяващият принцип на нейната 
цивилизация лежеше в общото й признаване върховенството на папата.”61 
 И все пак, според библейското пророчество, в “края на времето” (пророчески 
времеви период, започнал през 1798 г.) този папски контрол щеше да бъде съкрушен от 
една атеистична сила (Франция). Франция се сблъска или обяви война на Рим, 
нанасяйки онова, което Откр. 13:3 нарича “смъртоносна рана”. В коментара си върху 
пророчеството Адам Кларк твърди, че “през 1798 г. френската републиканска армия 
под предводителството на генерал Бертие завзела град Рим и изцяло заместила цялата 
папска власт. Това е била смъртоносна рана.”62 

                                                 
60 Õ. Ãðàòàí Ãèíåñ, “Áîæåñòâåíà ïðîãðàìà çà ñâåòîâíàòà èñòîðèÿ”, ñòð. 318-321 
61 “Êëþ÷îâåòå íà òàçè êðúâ”, ñòð. 354 
62 “Êîìåíòàð”, Àäàì Êëàðê, âúðõó Äàíàèë 7:25, òîì IV, Íþ Éîðê, “Ôèëèïñ åíä Õúíò,” ñòð. 597 
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 При посещението на Горбачов при папата през 1989 г. – първото в историята 
посещение от страна на царя на атеизма – новинарските издания използваха същата 
дума, за да опишат излекуването на раната. 
 “Това [посещението на Горбачов] е знак, че Църквата [папството] е устояла и че 
преследванията [от страна на атеизма] са я наранили, но не са я унищожили.”63 
Историята отново потвърждава библейското пророчество! 
 

Сила над всички народи 
 
 Пророчеството от Откр. 13 гл. не само среща своето изпълнение в наши дни, но 
и посочва кои ще са утрешните световни лидери. Как? В ст. 3 и 7 виждаме, че на Йоан е 
показано не само “излекуването” на раната, но и че “цялата земя, учудена, отиде след 
звяра.” 
 Светът да следва папството? Нима това е възможно? Не би трябвало да ни е 
толкова трудно да приемем, че папството би желало да контролира света, особено ако 
си спомним, че само до 200 години то го е правило – контролирало е света “като цяло”. 
 “Никой не очаква от него [Йоан Павел II] да се стреми към териториално 
разширение, злато, политическа власт или лични удоволствия”, казва Мартин. 
 Папата просто “настоява, че хората нямат сигурна надежда за създаване на 
жизнеустойчива гео-политическа система, ако тя не е основана на римо-католическото 
християнство.”64 
 Ето защо според преценката на Йоан Павел II, който е отхвърлил усмирителната 
риза на папското бездействие и се е превърнал в една от главните сили в днешния свят, 
единственият достоен за доверие начин за сформиране на гео-политическа система, се 
основава на римо-католическото християнство. Какво точно означава “гео-
политическа” система, базирана на римо-католическото християнство? 
 По думите на г-н Мартин, “за да бъде гео-политическа, една структура би 
трябвало да притежава законодателна, изпълнителна и юридическа власт над 
цялото й население – а в този случай това означава всички народи.”65 Невероятно! 
 Ако, каквито са явните намерения на папския Рим, той стане победител в тази 
гео-политическа надпревара, той смята, че ученията на Католическата църква трябва да 
бъдат със статут на закон и да бъдат изпълнявани от “всички народи” по земята. И че 
всеки, който не е съгласен или откаже да се съобрази с тях, да бъде съден по 
католическите принципи. 
 Пророчеството, че “му се даде власт над всяко племе и люде, език и народ”, е 
потвърдено (Откр. 13:7). Точно в това се състои целта на папството. 
 Според Малакай Мартин, папството участва в надпреварата за “гео-
политическия” контрол над света. А според библейското пророчество, папският Рим ще 
влезе в “славната земя и много страни ще се разорят” (Дан. 11:41). “Учуден”, целият 
свят ще последва тази политико-религиозна сила, чиято “смъртоносна рана” е 
“оздравяла” и на нея ще бъде “дадена власт над всеки... народ” (Откр. 13:3, 7). 
 

Въпрос на избор 
 
 Скъпи читателю, надявам се, че вече гледаш твърде сериозно на намеренията на 
поне една от трите сили, които биха могли да контролират света, тъй като тази сила се 

                                                 
63 “Íåøèíúë Êåòúëèê Ðåäæèñòúð”, äåêåìâðè 1989 ã. 
64 “Êëþ÷îâåòå íà òàçè êðúâ”, ñòð. 492 
65 Ïàê òàì, ñòð. 380 
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стреми към упражняването на законодателен, изпълнителен и съдебен контрол над 
“всички народи”. 
 Ние би трябвало да се притесняваме не толкова за фактора време по отношение 
на новия световен ред, а по-скоро за победителя в надпреварата. Ако папството победи, 
то ще промени живота на всеки американец и на всеки демократичен народ по лицето 
на земята. Ето защо е толкова важно, дори задължително да разберем, точно какви 
промени биха били наложени върху нас, хората по света, от една сила, 
характеризираща се със забраната за разделяне на своите религиозни вярвания от 
законите на всяко правителство. 
 Библейското пророчество точно разкрива събитията, които сега протичат при 
надпреварата за “гео-политически контрол”. Онзи, Който вижда края от началото, е 
разкрил бъдещето на света и ние ще видим това. Но би било добре да имаме предвид, 
че Бог ни разкрива тези бъдещи събития от милост и любов. Той не желае нито един от 
нас да бъде измамен или объркан от онова, което ще стане в света. 
 Разкрива ни историята на народите още от самото начало, та чак до финалните 
сцени на земната история, отново и отново съпоставяйки Своето пророческо слово с 
историческото и настоящо развитие. С тези събития пред очите ни, Той ни казва: 
“Изберете днес кому ще служите” (Ис. Нав. 24:15). Желае всеки един от нас да вземе 
своето решение за или против Него въз основа на свободен избор и верни факти. А в 
Своето Слово ни обещава: “Който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя” (Йоан 
6:37). 
 
 

ГЛАВА 5 
АМЕРИКА – СЛАВНАТА ЗЕМЯ НА СВОБОДАТА 

 
 Америка е страна, появила се в див, рядко населен регион на земята, и 
превърнала се в единствена световна суперсила само за 200 г. – една страна, осмелила 
се да си представи свободата като право на всички хора, от всички религиозни 
изповедания. И във времето на световната религиозна нетолерантност, чрез жертви и 
конфликти, тя се е старала да осъществи това свое виждане. 
 Това е славна земя, дом на такива принципи като правата на човечеството и 
достойнството на отделната личност. В един свят, където потъпкваните за религиозните 
им убеждения все още са милиони, за всички хора и всички страни Америка 
представлява символ и образец на религиозната свобода. 
 “Вярвам в една Америка, която официално не е нито католическа, нито 
протестантска, нито юдейска – където никой обществен служител нито изисква, нито 
приема указания за обществената политика от страна на папата, Националния съвет на 
църквите или какъвто и да било друг църковен източник; където нито едно религиозно 
тяло не се стреми към прякото или непрякото налагане на волята си върху общото маси 
или върху обществените дела на властите.”66 Президент Джон Ф. Кенеди. За такава 
Америка президентът Кенеди живя и умря – една Америка с правителство, основано на 
разделението на църквата и държавата. 
 Прадедите, основали Америка, също твърде ясно са изразили становището си 
относно вярата си в този принцип. Онова, което тези хора лично са били преживели, 
видели или чули за религиозните гонения в Европа и първите колонии в Америка – 
милиони са били глобявани, хвърляни в затвора или предавани на мъченическа смърт, 
само защото съвестта им не им позволявала да се подчинят на налаганата от държавата 
                                                 
66 “Çíàìåíèÿ íà âðåìåòî”, þíè 1990 ã., ñòð. 6 
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религия – ги е накарало да включат в Конституцията на Съединените американски 
щати и религиозни клаузи. Американското наследство на религиозната свобода е 
предадено от пионерите и патриарсите на страната, лично видели опасността от 
гражданското правителство, обозначаващо и налагащо религиозни закони за църквата. 
 “Сред всички религиозни гонения, с които е опетнена почти всяка страница на 
съвременната история, нито една жертва не е страдала за нещо друго, освен за онова, 
което правителството нарича закон Божи. За да предотврати подобен ход на злини в 
тази страна, Конституцията мъдро е задържала от нашето правителство силата да 
определя границите на божествения закон. Това е право, запазено за всеки един от 
гражданите.”67 
 Първият президент на САЩ, Джордж Вашингтон, вярвал, че “всеки човек, който 
се държи като добър гражданин и дължащ отчет за религиозните си мнения само на 
Бога, трябва да бъде защитаван, за да може да се покланя на Божеството според диктата 
на собствената си съвест.”68 
 Джеймз Медисън, познат като бащата на Федералната Конституция, пише: 
“Религията не е в сферата на компетентност на човешкото правителство. Религията се 
различава по естество от гражданското правителство и не подлежи на неговото 
ведомство; връзката между тях е вредна и за двете.”69 
 А Томас Джеферсън, автор на Декларацията на Независимостта, разкрива една 
стойностна истина, когато казва: “Всемогъщият Бог е създал ума свободен; всички 
опити да му бъде повлияно чрез временни наказания, тегоби или чрез лишаване от 
граждански права, като че ли само поражда лицемерие и злоба. С това само се 
отдалечаваме от плана на светия Автор на нашата религия, Който, бидейки Господар и 
на тялото, и на ума, все пак предпочете да не разпространява религията Си чрез 
принуда над нито едното от тях, въпреки че бе по силата Му да го направи.”70 
 

Първата Поправка 
 
 Това са принципите на божествената истина, събрани и изразени в Първата 
поправка на Конституцията на Съединените американски щати: “Конгресът няма да 
постановява нито един закон относно установяването на дадена религия или 
забраняването на свободното й изповядване; или относно ограничаването на свободата 
на словото или пресата; или относно правото на хората да се събират мирно и да 
отправят молби към правителството за компенсиране на жалбите.”71 
 Върховният съд на Съединените щати е пренесъл в настоящото време това 
основно вярване за религиозната свобода. През 1963 г. при едно решение за 
училищната молитва съдията Бренан пише: “Държавата трябва упорито да се придържа 
към неутралитета по всички въпроси на вярата и нито да благоприятства, нито да 
забранява религията.”72 Това отношение преобладаваше през 1960-те и 1970-те, а през 
1986 г. Бренан заяви, че “критичната функция на религиозните клаузи от Първата 
поправка е да защитава правата на членовете на малцинствените религии от тихата 
ерозия на мажоритарните социални институции.”73 

                                                 
67 “Äîêëàä íà Ñåíàòà íà ÑÀÙ çà íåäåëíàòà ïîùà”, 19 ÿíóàðè 1829 ã. 
68 Äæîðäæ Âàøèíãòîí, ïúðâèÿò ïðåçèäåíò íà Ñúåäèíåíèòå щàòè, 1879 ã. 
69 Äæåéìç Ìåäèñúí, áàùà íà Ôåäåðàëíàòà кîíñòèòóöèÿ, 1798 ã. 
70 Òîìàñ Äæåôåðñúí, àâòîð íà Äåêëàðàöèÿòà íà нåçàâèñèìîñòòà, 1785 ã. 
71 Ïúðâàòà пîïðàâêà êúì Êîíñòèòóöèÿòà íà Ñúåäèíåíèòå аìåðèêàíñêè щàòè 
72 “Àäâåíòèñò Ðåâþ”, 6 äåêåìâðè 1990 ã. 
73 Ïàê òàì 
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 Това са принципите, на които е била основана Америка, основните елементи на 
религиозната свобода, превърнали тази държава в толкова велика. Но нашите прадеди 
са в гробовете си; Джон Ф. Кенеди бе убит преди повече от тридесет години; през юли 
1990 г., на 72-годишна възраст, съдията Уйлям Бренан Мл. се оттегли от Върховния 
съд; а наскоро се пенсионира и съдията Тургуд Маршал, още един защитник на 
разделението на църквата и държавата. В допълнение на това библейското пророчество, 
както и настоящите новини посочват, че има една сила, която ще придобие гео-
политическо влияние над света, влияние, което ще промени Америка. Как е възможно 
това? 
 В глава 4 започнахме да осъзнаваме, че Йоан Павел II желае да бъде “гео-
политическия” победител на света. Това би означавало да притежава “законодателна, 
изпълнителна и съдебна” власт над “всички народи” на земята; в по-нататъшен план 
това означава и сливането на римокатолическата религия с държавата. Но има една 
“стена”, която стои между Рим и неговата цел да бъде гео-политически победител на 
света. Този път това е една американска “стена”, а не онази в Източен Берлин. 
 

Случаят против минималистите 
 
 Стената на разделението на църквата и държавата понастоящем се подкрепя и 
поддържа от различни протестантски християни, които католическият професор 
Малакай Мартин описва в своята книга за новия световен ред като “минималисти”. “В 
техните очи”, обяснява Мартин, “всеки човек трябва да има правото не само да вярва в 
ада на изгубените и рая на спасените. На всеки човек трябва буквално да бъде 
осигурено правото да избере рая пред ада”. След това той заявява: “Това задължение, 
привеждано до такава крайност, не само отделя минималистите от Йоан Павел; то ги 
поставя против него.”74 
 Въпреки че твърди, че нито папата, нито католиците смятат, че човек трябва да 
“бъде принуждаван да вярва в рая или в ада или да избере едното пред другото”, г-н 
Мартин казва, че “за папа Йоан Павел II е аксиоматично твърдението, че никой няма 
правото – демократично или каквото и да било – на морално зло.”75 Ето защо 
различните протестантски религии в Америка се оказват “против” Йоан Павел II, тъй 
като те вярват, че поклонението пред Бога според диктата на собствената съвест, а не 
според диктата на хора, е аксиоматичен и библейски принцип. Протестантите в 
Америка са били “отделени” от епископа на Рим и в това, че вярват в една 
Конституция, поставяща “стена” между “църквата и държавата”. Тази стена трябва да 
пази индивидуалните права на всички хора от сила, която се стреми към 
постановяването и налагането на закони за поклонението пред Бога и за избора на 
спасение от римокатолическа гледна точка и към съденето на всички хора по тези 
закони. 
 “Правилната цел на правителството”, се казва в едно решение на Сената по 
отношение на неделната поща през 1800-те години, “е да защитава всички хора при 
упражняването на религиозните и гражданските им права и да не определя дали да 
ценят някой ден над другите или да ценят всички дни като свети.”76 
 Следователно, ако Ватиканът като религио-политическа сила започне да 
контролира света, демокрациите на Запада трябва или да се сринат, или да се подчинят. 
Рим трябва да премахне принципите на религиозна свобода, залегнали в Конституцията 

                                                 
74 Ìàëàêàé Ìàðòèí, “Êëþ÷îâåòå íà òàçè êðúâ”, ñòð. 286, 287 
75 Ïàê òàì 
76 “Äîêëàä íà Ñåíàòà íà ÑÀÙ çà íåäåëíàòà ïîùà”, 19 ÿíóàðè 1829 ã. 
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на Съединените щати и да доведе до премахването на същите и в демократическите 
страни, развиващи се по американски образец. Той трябва да разруши “стената”, която 
разделя църквата и държавата и да позволи на правителството да постанови като закон 
за хората религията и по-специално католическата религия. Папството трябва да  
 

влезе в Славната земя. 
 
 Дали Римо-Католическата църква влиза в славната земя на Америка, така богато 
благословена с религиозна свобода? Дали папският Рим най-после упражнява 
политическо и религиозно влияние в Съединените щати, което би могло да разруши 
стената на разделение между църквата и държавата и да доведе до отхвърлянето на тези 
принципи и в страните, развиващи се по американски образец? 
 Описвайки тенденциите на развитие в нашето правителство, “Ю Ес Нюз енд 
Уърлд Рипорт” заявява, че папа Йоан Павел II е обсъждал “по телефона световните 
дела с Джордж Буш и Михаил Горбачов поне веднъж седмично, според Малакай 
Мартин, римокатолически теолог и вътрешен човек във Ватикана.”77 В разговорите си с 
Буш папата е предложил на бившия американски президент материали, подготвени от 
“Ватиканската разузнавателна мрежа” и правещи преценка на развитието и 
ръководството в Източна Европа и Съветския съюз. 
 Но нашето правителство е търсило помощта не само на епископа на Рим, но и на 
местно ниво се е обръщало за съдействие към Католическата църква. 
 “Шест години след като бостънският кардинал Бърнард Лоу за първи път се 
срещнал с Джордж Буш на една благотворителна вечеря във Вашингтон”, Лоу се 
превърнал в един от “най-близките приятели и съветници на бившия президент извън 
Белия дом.”78 Буш се доверявал на преценката на кардинала, за когото се казва, че 
изразявал мнението си направо, докато президентът слушал. Това била връзка, 
намираща се на “неясно очертаната граница, разделяща църквата от държавата.”79 
 Естествено, тази връзка се е намирала на “границата, разделяща църквата от 
държавата”. Тя разкрива една тенденция в Америка, твърде различна от онази, в която е 
вярвал и за която е умрял президентът Кенеди; тенденция, която не само “моли”, но и 
“приема наставления по обществената политика от папата и други “църковни” 
източници. Една тенденция, която включва официален посланик във Ватикана, 
назначен за първи път от десетилетия от администрацията на Рейгън. 
 Това са първите стъпки към събарянето на “стената”, разделяща църквата от 
държавата. Съмнявате ли се, че това може да се случи в Съединените щати – една 
страна, чиято конституция, защитавана от Върховния съд, гарантира религиозната 
свобода на всички вероизповедания, както многочислени, така и малобройни? Скъпи 
приятелю, моля те, внимателно прочети следващото изказване: 
 “Стената, разделяща църквата и държавата” е метафора, основаваща се на 
лошата история, метафора, оказала се безполезна като ръководен принцип за 
преценките ни. Тя трябва открито и изрично да бъде премахната”. Главен съдия Уйлям 
Ренкуист. Съдията Ренкуист е председател на Върховния съд на Съединените щати и 
мнението му има много поддръжници. 
 Съдията Антъни Кенеди също е “последователен адвокат за отслабване на 
разделението между църквата и държавата.”80 Той писа, че “може би е съвсем в реда на 

                                                 
77 “Þ Åñ Íþç åíä Óúðëä Ðèïîðò”, 13 àâãóñò 1990 ã. 
78 “Áîñòúí Õåðàëä”, 5 ôåâðóàðè 1990 ã. 
79  Ïàê òàì 
80 “Þ Åñ Íþç åíä Óúðëä Ðèïîðò”, 18 þíè 1990 ã. 
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нещата” да се направи “съществена ревизия” на закона за църквата и държавата.”81 
Съдията Кенеди и колегата му, консервативният съдия Антънин Скалия са “и двамата 
практикуващи католици”. И двамата принадлежат на една църква, противопоставяща се 
на разделението между църквата и държавата, църква, описана като стремяща се да 
обедини религиозните си практики с правителствата на “всички народи”. 
 
 

ГЛАВА 6 
СВОБОДАТА – АМЕРИКАНСКИ ПРИНЦИП 

 
 По време на основаването на Америка преди 200 години католическата вяра е 
била малцинствена религия и в някои от първите щати католиците дори са били 
преследвани. Това е било време, когато характерът на йезуитите, един специален 
католически орден, е бил по-добре познат. 
 “Никак не ми се нрави новото появяване на йезуитите”, пише Джон Адамс на 
Томас Джеферсън, след като през 1814 г. папа Пий VII съживява ордена”. Ако някога е 
имало организация на хора, напълно заслужаващи вечното погубление на земята и в 
ада, то това е обществото на Лойола. Въпреки това, обаче, нашата система на 
религиозна толерантност ни принуждава да ги приемем тук.”82 
 Въпреки недоброто мнение за католиците и особено за йезуитите в някои от 
първите американски колонии, вдъхновените от небето принципи за религиозна 
свобода, залегнали в религиозните клаузи на Конституцията на Съединените 
американски щати, им гарантирали място в тази страна. 
 Днес католическата вяра не е малцинствена религия в Америка, тя вече е 
множество. Католиците имат и повече места, отколкото всяко друго религиозно тяло, в 
законодателните зали на страната. Прибавете към това и двамата съдии – католици във 
Върховния съд, Кенеди и Скалия, които – заедно с Ренкуист – оспорват стената на 
Америка. Добавете и наскоро утвърдения съдия Кларънс Томас, считан за сянката на 
Скалия. До този момент неговото гласуване е помогнало на двамата съдии да си 
заслужат прякора “дуета от окръг Колумбия.”83 
 

Премахване на религиозните клаузи 
 
 Една снимка в списание “Тайм” от 9 декември 1991 г. показваше Председателя 
на Върховния съд Ренкуист на литургия със Скалия. Текстът под снимката разкриваше, 
че това са двама от деветте съдии, които трябва да решат дали да остане или да се срути 
“стената”, разделяща църквата от държавата. Възможният изход може да се предвиди 
от една наскоро разглеждано от Върховния съд дело, касаещо свободата на религията. 
 Делото “Пейот”84 се водеше против американски индианец, който работи в щата 
Орегон като съветник по наркоманиите. Когато бил уволнен поради използването на 
пейот като част от религиозните си церемонии, щатът му отказал социална помощ за 
безработни. 
 Туземците на Америка са се придържали към религиозните си практики 
поколения наред. Затова Смит се обърнал към съда за защита от законите, забраняващи 
му религиозното поклонение. Не можем да не се съгласим със становището на 
                                                 
81 Ïàê òàì 
82 “Âîéíèöèòå íà Áîãà”, Ïàëàóç Ëèâèíã, “Ñâåòîâíèÿò ôîêóñ âúðõó éåçóèòèòå”, 12 ôåâðóàðè 1991 ã. 
83 “Íþçóèê”, 9 ìàðò 1992 ã. 
84 Ïåéîò – âèä àìåðèêàíñêî óïîéâàùî ðàñòåíèå èçïîëçâàíî îò àìåðèêàíñêèòå èíäèàíöè â ðåëèãèîçíèòå 
èì îáðÿäè. – áåë. ïðåâ. 
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Върховния съд против употребата на наркотици, но при това съдебно дело нещата 
отишли една крачка по-нататък. 
 “В онова, което бе наречено “радикално разминаване” с предишните решения, 
защитаващи религията, във вторник Върховният съд убедително заяви, че вече няма да 
закриля вярващите, чиито практики нарушават общите закони... 
 Но с едно необосновано мнение съдията Скалия отиде много по-далеч от 
случая и заяви, че когато религиозните права не съвпадат с правителствените нужди от 
еднообразни правила, съдът ще застане на страната на правителството. 
 Като народ, “ние не можем да си позволим лукса” да събаряме законите само 
защото те ограничавали религиозните практики на някого, каза Скалия. Той посъветва 
религиозните последователи да търсят закрила от политическата система, а не от 
съда.”85 
 Ще е възможно ли малцинствените групи да намерят закрила от закони, 
забраняващи им техните религиозни убеждения, в лицето на една “политическа 
система”, основана на мажоритарното управление? “Новото решение “ще постави в 
относително неизгодно положение онези религиозни практики, които не са широко 
разпространени”, призна Скалия, “но тази неизбежна последица на демократичното 
управление трябва да бъде предпочитана пред една система, в която съвестта на всеки е 
закон.”86 
 Съдията Сандра О’Конър не се съгласи. Въпреки че мнението й съвпадаше с 
решението на болшинството от съдиите, тя силно възрази против “мнението”, написано 
от съдията Скалия върху делото. 
 Съдия О’Конър разясни, че според Конституцията на САЩ мястото на 
Върховния Съд е да защитава правата на малцинствата от политическата сила на 
множеството. Тя казва: “Днес Съдът предполага, че изпадането в немилост на 
малцинствените религии е “неизбежна последица” от нашата система на управление и 
че компромисите с тези религии трябва да се оставят на политическия процес.”87 
 “Неговото мнение е “несъвместимо с основното посвещение на нашия народ на 
индивидуалната религиозна свобода”, пише тя. “Според мен, Първата поправка е била 
постановена именно за да закриля правата на тези, чиито религиозни практики не се 
споделят от мнозинството и на тях може да се гледа враждебно.”88 
 Противопоставяйки се на решението на мнозинството в съда на Ренкуист, 
съдията Блякмън заявява, че внимателното разглеждане от страна на съда на 
държавните закони, които биха могли да обременяват свободното упражняване на 
религията, не е нито излишен “лукс”, нито “неизбежна последица на демократичното 
управление”. По-скоро то е “съществен елемент на свободата.”89 
 “Не вярвам, че основателите на нашата държава са считали скъпоструващата им 
свобода от религиозни гонения за “лукс”, а за съществен елемент на свободата – и те не 
са можели да смятат религиозната нетолерантност за “неизбежна”, защото са записали 
религиозните клаузи именно за да избегнат нетолерантността.”90 
 Подкрепен от съдиите Бренън и Маршал, съдията Блякмън отиде дори още по-
далеч, твърдейки, че “след като щатът Орегон не е наложил криминално наказание на 
Смит и не е положил усилия за прилагане на закона против другите използващи пейот 
индианци, то той не проявява достатъчно силен интерес към наказанието, наложено на 
                                                 
85 “Ëîñ Àíäæåëèç Òàéìç”, 18 àïðèë 1990 ã. 
86  Ïàê òàì 
87 “Äúðæàâåí âåñòíèê íà ÑÀÙ”, 17 àïðèë 1990 ã. 
88 “Ëîñ Àíäæåëèç Òàéìç”, 18 àïðèë 1990 ã. 
89 “Äúðæàâåí âåñòíèê íà ÑÀÙ”, 17 àïðèë 1990 ã. 
90 “Ëîñ Àíäæåëèç Òàéìç”, 18 àïðèë 1990 ã. 
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Смит заради религиозната му практика. Блякмън пише, че решението на мнозинството 
масово премахва установения закон по отношение на религиозните клаузи от нашата 
конституция.”91 А след като го уведомяват за решението на Върховния съд ответникът 
Смит казва: “Съединените щати казват, че туземците на тази страна не могат да се 
покланят на Бога.”92 
 

Дело за наркотици или въпрос за религиозната свобода? 
 
 Фактът, че Орегон не е наложил на Смит и другите индианци, използващи пейот 
криминално наказание ни кара да заключим, че това съдебно дело почти не е свързано 
със забраната на наркотици. 
 Дори губернаторът на Орегон Робертс, който узаконил проектозакон НВ 3039, 
позволяващ религиозното използване на пейот от американските индианци, бил 
цитиран да казва: “Това не е случай на наркомания. Това е въпрос за свобода на 
религията.”93 
 През 1960-те години федералната Администрация за храни и лекарства, 
подтиквана от решение на Калифорнийския върховен съд за закрила на религиозната 
употреба на пейот, обеща на “Долната Камара на САЩ, че прибавянето на пейота към 
Списъка с контролирани от закона субстанции не се отнася до религиозната употреба 
на пейота.”94 
 През 1978 г. Конгресът също “обяви пейотизма на коренната американска 
религиозна традиция сред закриляните и защитавани по силата на Акта за религиозна 
свобода на индианците.”95 
 Тези и други доказателства разкриват, че “пейотът не е нито наркотик за 
развлечение, нито е свързан с наркотрафика. Пред Върховния съд на САЩ бе посочено, 
че федералното правителство е конфискувало по-малко от 10 кг. контрабанден пейот в 
продължение на един седемгодишен период, започнал през 1980 г., в сравнение с над 
7,5 млн. кг. марихуана, конфискувана за същия период”. Беше посочено, че през 
всичките шест години, през които течаха съдебните слушания на делото на Смит, 
“Главният юрист на Орегон не можа да потвърди дори и един-единствен случай на 
насени щети от религиозната употреба на пейот.”96 
 Освен това д-р Робърт Бергман пише в “Америкън Джърнъл ъф Псайкайътри”, 
че “церемонията, включваща използването на пейот е единственият най-ефективен 
начин за лечение на индианците от алкохолизъм и злоупотребата с други наркотици. 
Това не е най-доброто лечение за всички, но е най-доброто за индианците.”97 
 А какво да кажем за прибавянето на алкохола към Списъка с контролирани от 
закона субстанции? Въпреки, че това би ограничило религиозната практика на някои 
други, много по-големи деноминации, като католиците, например, все пак този 
наркотик носи отговорността за много повече смъртни случаи, болки и нещастия, 
отколкото пейотът би могъл да се осмели да предизвика. И все пак правата на една 
малка, малцинствена религиозна група при религиозната употреба на пейот в 
богослужението им, въпреки че не е така ужасен, както алкохола, й биват отказвани. 
Защо? Защото законите, които забраняват религиозната свобода вече не трябва да се 

                                                 
91 “Àäâåíòèñò рåâþ”, 6 äåêåìâðè 1990 ã. 
92 “×úð÷ åíä Ñòåéò”, þíè 1990 ã. 
93 “Äåéëè Êóðèåð”, Ãðàòñ Ïàñ, Îðåãîí, 25 þíè 1990 ã. 
94 “Îðåãîíèúí”, 18 àâãóñò 1991 ã. 
95  Ïàê òàì 
96  Ïàê òàì 
97 “Îðåãîíèúí”, 18 àâãóñò 1991 ã. 
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подлагат на щателно разглеждане от страна на Министерството на Правосъдието и по 
този начин да запазват правата на жертвите от малцинствените религии. 
 Реалната цел и опасност от това ново решение на Върховния съд е, че “е по-
вероятно по-големите религии с политически мускул да спечелят освобождаване от 
страна на законодателите”, предсказва проф. Карл Есбек от Юридическия Факултет на 
Университета в Мисури.”98 И това е предсказание, за което библейското пророчество 
казва, че ще се сбъдне. 
 
 

ГЛАВА 7 
АМЕРИКА В БИБЛЕЙСКОТО ПРОРОЧЕСТВО 

 
 “Когато пристигнаха пилигримите, търсейки свобода от религиозното 
потисничество, никой не би могъл да предскаже, че в навечерието на ХХI в ще царят 
такива неразбории по въпроса за църквата и държавата.”99 Никой, с изключение на 
всезнаещия, всевиждащ Бог. За да разберем значимостта на онова, което протича в 
историята на нашия свят, би било добре внимателно да преговорим библейското 
пророчество. 
 “И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в 
пустинята, там, гдето я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на 
змея. И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я 
завлече реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си, та 
погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си. Тогава змеят се разяри против 
жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят 
Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус” (Откр. 12:14-17). 
 В библейското пророчество жената представлява църква; чистата жена е 
Божията църква, а идолопоклонническата жена – корумпираната църква (виж Ерем. 6:2; 
2 Кор. 11:2; Ефес. 5:23-32; Откр. 12:1; 17:1-6; Исая 1:21). Реката представлява враговете 
на Божия народ (виж Исая 59:19). Змеят е Сатана, действащ чрез този “враг” за 
налагане на религиозно гонение (виж Откр. 12:9). Именно от тази “река” или 
религиозно гонение в Европа основателите на Америка намериха убежище преди 
двеста години. 
 Откриването на новата “земя” или Америка погълна водите на религиозното 
гонение в Европа. Още от основаването си тази велика държава гарантира свободата на 
поклонение за всички и “място” за “жената”, Божия народ. 
 “Когато нашите предци напуснали родните си страни, за да дойдат в 
американските пустоши – още от мига, в който стъпили на американския континент – 
още от този момент деспотизмът бил съкрушен, оковите били строшени, а Небето 
постановило човек да бъде свободен – свободен да се покланя на Бога според Библията. 
Техните жертви и пролятата им кръв за покоряването на този нов свят са били 
напразни, ако ние, техните потомци, все още трябва да сме потискани и 
преследвани.”100 
 В пророчеството на жената са дадени “две крила на голям орел”. Крилата 
представляват бягството  на Божия народ през водите, към Америка. А “големият орел” 
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се превърна в символ на Съединените щати. Наследството на Америка е от огромно 
значение; една “славна земя”, посочена като такава в аналите на свещената история. 
 Когато Бог призова Израил да напусне Египет, потисничеството и религиозното 
гонение, за да може да Му се покланя в дух и истина и да пази Неговите заповеди, Той 
му осигури една “добра земя”, в която течаха мляко и мед (виж Изх. 3:8). По същия 
начин Бог бе осигурил “място” и за съвременния Израил – за онези, които са в Христос 
(виж Откр. 12:14; Гал. 3:7, 29; Римл. 2:28, 29; 11:1-36; Фил. 3:3; Кол. 3:11; Откр. 12:14). 
 “Добрата” или “славната земя”, където течаха мляко и мед и която бе 
благословена от Бога, е Америка. За да може Неговият народ (“жената”) да се отърве от 
“реката” (религиозното гонение на папския Рим посредством гражданските власти през 
Средните векове), Бог го пренесе през морето (“двете крила”) към “земята” 
(Американския континент). Така и светът днес гледа на Америка като на славната земя 
на религиозната свобода и икономическите възможности. 
 Но целта на папския Рим е в Америка да бъде разрушена “стената”, разделяща 
църквата от държавата. Библейското пророчество предсказва, че “подобната на агне” 
сила – Съединените щати – ще наложи на хората религиозни съблюдавания и по този 
начин ще започне да говори “като змей” (Откр. 13:11). 
 

Образ на папството 
 
 Обединяването на римокатолическата религия с гражданските власти е самата 
същност на Рим, основата на настоящото й съществуване. Папата “настоява, че също 
както нито една политическа система не е жизнеспособна, ако не се основава на 
духовността на искреното религиозно убеждение в Бога и в Христос, така и нито едно 
религиозно убеждение не е жизнеспособно, ако не е дълбоко вкоренено в 
политическата система.”101 
 Ако, както предсказва пророчеството, тази сила навлезе в Америка; ако нашата 
страна, основана на разделението на църквата и държавата, отхвърли този 
фундаментален принцип на религиозната свобода за всички, Америка ще се превърне в 
“образ” на папството. В обединяването на църквата и държавата Америка ще заприлича 
на папството. И не само това, но “гео-политическите” цели на Рим биха се увековечили 
от нашия пример и дори от нашата добронамерена сила по целия свят. Тогава 
пророчеството от Откр. 13:12, 14 ще бъде изпълнено: “Той [Съединените щати] 
упражняваше всичката власт на първия [папството] звяр [или сила] в неговото 
присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят [религиозни закони] 
на първия звяр [или сила], чиято смъртоносна рана беше оздравяла... Като казваше на 
живеещите на земята да направят образ [да обединят църквата и държавата] на звяра 
[или силата], който беше ранен от сабята и оздравя”. 
 Обединението на църквата с държавата за налагането на религиозни закони – 
нещо, което нашите прадеди се стараеха да избегнат – е “подобната на агне” сила, 
която говори като змей. 
 Скъпи приятелю, може да стане така, че съвсем скоро “стената”, разделяща 
църквата и държавата, да бъде напълно разрушена и белегът на “новия световен ред” да 
се наложи на народите по земята. Може религиозните закони, дискриминиращи 
малцинствените религии, скоро да бъдат приети и наложени в Съединените 
американски щати – една страна, толкова дълго защитавала религиозната свобода. Ами 
ако религиозните закони, налагащи съблюдаването на неделята, утре бъдат гласувани в 
нашата страна? Ти би ли разбрал истинския въпрос? Би ли знаел, къде да застанеш пред 
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лицето на религиозното гонение? Ако не, следващата глава на тази книга би могла 
съществено да промени твоето бъдеще. 
 
 

ГЛАВА 8 
БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА 

 
 Това е един съвсем прост анализ, един тест, който със сигурност различава 
истинската от фалшивата религиозна кауза. “Когато религията е добра, тя сама ще се 
погрижи за себе си; когато не е в състояние да се погрижи за себе си и Бог не счита за 
необходимо да се грижи за нея, така, че се налага да моли гражданските власти за 
подкрепа, то за моя ум това е доказателство, че каузата й е лоша.”102 Това изказване на 
Бенджамин Франклин съдържа ключа към разкриване идентичността на “белега на 
звяра” – термин използван и познат и на християни, и на нехристияни. 
 Какво представлява “белегът на звяра”? Дали това е някаква щрайх-код система 
или новото безкешово общество? Дали е нещо, което ще бъде врязано на челата или 
ръцете ни? Или гигантска компютърна система за издирване, скрита на някое тайно 
място? 
 Вярно е, че този белег е свързан с купуването и продаването (виж Откр. 13:16, 
17). И все пак фактът, че никой няма да може да продава или да купува, ако не получи 
този белег, е свързан по-скоро с налагането му, отколкото с идентичността му. А ние 
ще установим, че предупреждението против получаването на “белега на звяра” не е 
предупреждение против използването на кредитни карти или против безкешовото 
общество, а против фалшивото поклонение. 
 Различните филми и безконечните мнения, излагани по въпроса за 
идентифицирането на “белега на звяра”, са постигнали само едно – превърнали са го в 
нещо мрачно и тайнствено в умовете на хората. Ако на слука попитате хората за този 
белег, описан в последната книга на Библията, те сигурно ще изразят страха си от 
получаването му и все пак няма да са наясно какво точно представлява той. 
 Бог не ни е оставил пророческото предупреждение против “белега на звяра”, 
само за да ни изплаши от получаването на нещо, което не знаем, какво е. Той разкрива 
бъдещето на тази земя с любов и състрадание, разкрива и онова, което има да стане във 
връзка с налагането на “белега на звяра”, за да не бъдем измамени. Божията воля не е 
“да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние” (2 Петр. 3:9). 
 Терминът “белега на звяра” е библейски. За да го идентифицираме правилно, 
трябва да отидем при Библията. Писанието ни предупреждава за фалшиви учители, 
“които се преправят на Христови апостоли” и “сам Сатана се преправя на светъл ангел” 
(2 Кор. 11:13, 14). Милиони хора могат да бъдат подведени, просто защото не 
разглеждат библейската истина. 
 

Гласът на змея 
 
 “И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога, прилични на 
агнешки, а говореше като змей” (Откр. 13:11). 
 В този стих библейското пророчество рисува един “звяр”, който се появява от 
“земята”. Отбелязахме, че в пророчеството “звярът” представлява царство, сила (виж 
Дан. 7:17, 23). А “земята” представлява Америка, помогнала на Божия народ да избегне 
религиозното гонение (виж Откр. 12:14-17). По време на нетолерантността и 
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религиозните преследвания в Европа, Америка се превърна в страната на религиозна 
свобода за всички вероизповедания. 
 В библейското пророчество Съединените щати са описани като имащи “два 
рога, прилични на агнешки” (Откр. 13:11). Когато пророчеството описва тази сила като 
“приличаща на агне”, това означава, че е Христоподобна сила (виж Йоан 1:29; 1 Петр. 
1:19). Великата страна на Америка бе основана на два велики принципа – 
републиканството и протестантизмът. Тези фундаментални принципи на свободата, 
символизирани в Откр. 13:11 от двата рога, прилични на агнешки, са характеризирали 
силата на Съединените щати. 
 Но за Америка, тази “прилична на агне” сила, се казва: “А говореше като змей” 
(Откр. 13:11). Това загатва за духа на религиозната нетолерантност и гонение (виж 
Откр. 12:14). Предсказва промяна в управлението на Америка. Загатва, че свободата на 
религиозното поклонение според собствената съвест ще бъде застрашено от липсата на 
религиозна закрила за всички вероизповедания. Мъжете и жените отново ще бъдат 
принудени да се “покланят на Бога” според диктата на религиозното мнение на 
множеството. 
 

Новият Рим 
 
 “Още преди години генерал Грант предупреди тази страна, че е надвиснала 
такава битка между “партията Бог в Конституцията”, от една страна, и приятелите на 
настоящите гаранции на религиозната свобода, от друга, че тя би разтърсила самите 
основи на нашето управление.”103 Понастоящем Америка се намира именно в такава 
битка. Това е битка, противопоставяща два религиозни възгледа: онези, които вярват в 
“стената”, разделяща църквата и държавата срещу тези, които искат да съборят тази 
стена. Пророческият език на Библията описва тази битка и нейния изход. 
 Съединените щати са описани като “подобна на агне” сила, за която се казва, че 
говори като змей – с което се загатват религиозните гонения. И не само това, но 
Америка е описана и като стремяща се да наложи на целия свят “поклонението на 
първия звяр” или земната сила (виж Откр. 13:12). 
 В навечерието на ХХI век Америка е във военно състояние да осъществи това 
библейско пророчество. След падането на комунизма в Съветския съюз, САЩ 
подходящо бяха наречени “Новият Рим.”104 Както никога досега, Съединените 
американски щати са в състояние да проведат и наложат – посредством военни 
действия – някой всемирен закон. 
 В Откр. 14:9, 10 Бог ни предупреждава против поклонението на звяра и неговия 
образа и получаването на белега му. “И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше 
със силен глас: ‘Ако някой се поклони на звяра и на неговия образи приеме белег на 
челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е 
приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите 
ангели и пред Агнето.’” 
 Моля, обърнете внимание, че спорният въпрос в тези стихове за белега на звяра 
се отнася до поклонението. Не забравяйте, звярът в пророчеството представлява 
царство или сила. А белегът на тази сила би загатвал нейната отличителна черта или 
характеристика. 
 Както в Откр. 13 гл., така и в Откр. 14 гл. се говореше за поклонение. Но този 
път жителите на света, “всеки народ и племе, език и люде” са призовани да се поклонят 
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на “Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори” (Откр. 14:7). 
Този призив е отправен като директно противопоставяне на призива хората да се 
“поклонят на звяра и на неговия образ и да приемат белега му” (ст. 9-11). Така 
получаваме два различни призива за поклонение: единият, идващ от първата сила и 
придружен от смъртната заплаха, която ще бъде наложена от подобната на агне сила 
[Америка]. Другият, от небето, е придружен с най-тържественото предупреждение от 
страна на Бога против поклонението на първия звяр. 
 Преди да демаскираме белега на звяра, идентифициращите характеристики на 
една земна сила, нека обобщим информацията, която имаме до този момент: 
 1. Белегът на звяра касае поклонението. 
 2. Това е белег, налаган ни от нация, която е представена като Христоподобна 
или религиозна. 
 3. Това е белег, противопоставящ се на Бога, създал небето и земята. 
 4. Това е белег, включващ конфликт между хората, вярващи в религиозната 
свобода за всички вероизповедания, и онези, които желаят гражданските власти да 
налагат религиозното съблюдаване на всички хора; между “приятелите на настоящите 
гаранции за религиозна свобода”, от една страна, и “партията Бог в Конституцията”, от 
друга. 
 5. Белегът на звяра представлява въпрос, който ще “разтърси самите основи на 
нашето управление”. 
 А сега да се спрем на най-важната идентификация на белега на звяра и двете 
сили от Откр. 13 гл., които се стремят да го наложат на народите по земята – първият 
звяр получава своята сила, престол и власт от змея (виж Откр. 13:2). Приличащият на 
агне говори като змей (виж Откр. 13:11). И двете сили се отъждествяват със змея, който 
“воюва против останалите от потомството” на жената, пазещо “Божиите заповеди” 
(виж Откр. 12:17; Откр. 14:12). И тъй, това е – белегът на звяра против Божиите 
заповеди; поклонението на силите, налагащи белега на звяра, или поклонението на 
Бога. Какво означава всичко това? 
 Съвсем просто – тъй като въпросът за белега на звяра се свежда до поклонението 
– поклонението на първия звяр или сила против поклонението на Бога от онези, които 
пазят заповедите Му, то тогава е логично да се заключи, че между двете има разлика. 
 

Библейската събота 
 
 Важно е да отбележим, че всяка християнска деноминация в днешния свят е 
определила един от двата дни – събота или неделя – за поклонението си пред Бога. 
Само един малък остатък все още се покланя на Бога в събота, седмия ден на 
седмицата. Той вярва, че това е в съгласие с Божията заповед, намираща се в Изх. 20:8-
11. Тези няколко милиона хора свидетелстват за институцията на библейската събота, 
дадена не само на еврейския народ, но цялото човечество още при Сътворението на 
света (виж Марко 2:27; Бит. 2:2, 3). 
 Много повече милиони християни се покланят на Бога в неделя, първия ден на 
седмицата. Това множество може да посочи различни причини за поклонението си пред 
Бога в неделя. Това е бил денят, в който Исус възкръсна от мъртвите; семействата им 
винаги са пазели неделята и това представлява една традиция; учениците се срещали в 
този ден за да разчупват хляба и за да изучават Писанието. Но тъй като нито една от 
посочените причини не се основава на изрична Божия заповед, повечето протестантски 
християни трябва да признаят, че макар неделята да е техният ден за почивка, тя все 
пак не е библейският почивен ден. 
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 Но 850 милиона католици имат много по-специфична причина за освещаването 
на неделята като почивен ден на мястото на библейската събота. Следващите цитати са 
взети от католическия катехизис за църковните доктрини. 
 “Въпрос: Има ли някакъв друг начин да се докаже, че църквата [Римо-
католическата църква] има силата да постановява празници? 
 Отговор: Ако нямаше такава сила, тя не би могла да направи онова, за което 
всички съвременни религии са съгласни с нея – тя не би могла да замени 
съблюдаването на съботата, седмия ден на седмицата, с неделята, първия ден на 
седмицата – промяна, за която Писанието не й дава никакво право.”105 
 “Въпрос: Кой е библейският почивен ден? 
 Отговор: Съботата е библейският почивен ден. 
 Въпрос: Тогава защо спазваме неделята вместо съботата? 
 Отговор: Спазваме неделята вместо съботата, защото на Лаодикийския събор 
през 364 г. Католическата църква прехвърли тържествеността на съботата върху 
неделята.”106 Папството е променило времето за поклонение на Бога. То е поставило 
неделята, първия ден на седмицата, на мястото на Божия седми ден, съботата. 
 И тъй, ние започваме да осъзнаваме, че съществува разлика между времето за 
поклонение, заповядано от Създателя на небето в Неговото слово, и времето за 
поклонение, съблюдавано от папския Рим. 
 Така, както в пророчеството звярът представлява земно царство или сила, така и 
“белегът на звяра” би трябвало да представлява отличителната черта на тази сила. Кой 
е отличителният белег на папската сила? Възможно ли е това да е постановяването на 
неделята като ден за поклонение, промяната на Божието време, седмия ден, съботата и 
от там – промяната на Неговите заповеди? 
 Рим казва: “Разбира се, Католическата църква претендира, че промяната е била 
нейно дело. И това дело е белег на еклизиакалната й сила и власт по религиозните 
въпроси.”107 За промяната на поклонението от събота в неделя Рим отново казва: “Това 
е белегът на нашата власт да анулираме Божия закон.”108 
 Удивително! Пророчеството посочва това, което Католическата църква 
признава, премахвайки всяко съмнение по отношение на белега на звяра. И 
библейското пророчество, и авторитетните католически твърдения посочват 
отличителния “белег” на римо-католическото християнство в поклонението пред Бога в 
неделя, вместо поклонението пред Него в седмия ден на седмицата, събота. Възможно 
ли е папският Рим – както е в пророчеството – да се стреми към осигуряване 
правителственото налагане на спазване на неделята, “белега” на неговата власт да 
анулира Божия закон”? 
 

Новият Световен Ред на Рим 
 
 Под заглавието “ПАПАТА ПРИЗОВАВА ЗА НОВ СВЕТОВЕН РЕД” и 
подзаглавието “Той одобрява капитализма със социална насоченост”, се цитират 
думите на папа Йоан Павел II: “Капитализмът може да бъде приемлив само ако 
притежава етична и религиозна същност.”109 Тази вестникарска статия бе написана като 
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преглед на една наскоро публикувана папска енциклика. (“Енцикликата е определена 
като папско писмо по сериозни и навременни въпроси.”110) 
 В тази енциклика или папско писмо е посветена на “сериозния” и “важен” 
въпрос на “Новия световен ред”. А “религиозната същност”, която папата смята за 
необходима промяна в капитализма, трябва да се състои в осигуряването на “неделна 
почивка” за цялото население. 
 Утвърждавайки нуждата от “неделна почивка” и “поклонение” на Бога, Йоан 
Павел II твърди: “Никой не може да отнеме това човешко право, което се основава на 
заповед.”111 “И следователно”, продължава папата, “държавата трябва да гарантира на 
работника упражняването на тази свобода.”112 
 Отивайки още една стъпка по-нататък в своята енциклика, папата призовава за 
закони, осигуряващи неделна почивка. “В това отношение”, твърди той, “човек би 
могъл да се запита дали съществуващите закони и практика на индустриализираните 
общества в наши дни ефективно осигуряват упражняване на това основно право на 
неделна почивка.”113 Удивително! 
 Съобразно библейското пророчество, епископът на Рим стреми към узаконяване 
на неделята, белега на неговата власт, която да бъде “ефективно осигурявана” от 
“индустриализираните общества” на Запада. Той желае “държавата” да “гарантира” 
“неделната почивка” на работещите. Ще постигне ли подобно узаконяване? Това 
зависи от реакцията на Америка и Западния свят на тази енциклика. 
 Според “Сан Франциско Кроникъл”, тази енциклика на Йоан Павел II е била 
“приветствана” от Запада поради новото приемане на капитализма от страна на папата. 
“Свързаните с църквата и професионалните групи в Съединените щати и Европа 
приветстваха документа заради ударението, което поставя върху социалната 
справедливост и правата на трудещите се. [Деветото “право на трудещите се” бе 
призивът към “държавата” да постановява “закони”, които “гарантират... неделната 
почивка.”] Консервативните групи също се зарадваха на онова, което те нарекоха най-
прякото одобрение на Ватикана на свободния пазар през този век.”114 
 Библейското пророчество предупреждава: “И видях една от главите му като че 
ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя, учудена, отиде 
след звяра” (Откр. 13:3). 
 Папският Рим твърди: “Библията казва: “Помни съботния ден, за да го 
освещаваш”. Католическата църква казва: Не! По моята божествена сила аз премахвам 
съботния ден и ти заповядвам да спазваш първия ден на седмицата. И ето, целият 
цивилизован свят се прекланя в почтителна покорност на заповедта на светата 
Католическа църква”115 – “целият цивилизован свят” с изключение на няколко 
милиона пазители на съботата, които следват Библията и пазят Божиите заповеди. 
 За тези пазители на съботата един католически писател е казал: “Ако трябва 
Библията да е единственото ръководство за християнина, то тогава адвентистите от 
седмия ден имат право да спазват съботата заедно с евреите.”116 
 

Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди 
 
                                                 
110 “Ðå÷íèê íà àìåðèêàíñêîòî íàñëåäñòâî”, 1981 ã., Äåë Ïàáëèøèíã Êî., Èíê. 
111 “Centesimus Annus”, ñúöèàëíà åíöèêëèêà, ñòð. 5, 6 
112 Ïàê òàì 
113 Ïàê òàì 
114 “Ñàí Ôðàíöèñêî Êðîíèêúë” 3 ìàé 1991 ã. 
115 Îòåö Ê. Ñ. Ñ. Ð. Åíðàéò îò Ðåäåïòúðúë Êîëèäæ, Кàíçàñ Ñèòè, “Èñòîðèÿ íà ñúáîòàòà”, ñòð. 802 
116 Áåðòðàíä Ë. Êîíóåé, “Îòãîâîðè íà âúïðîñèòå îò êóòèÿòà”, èçä. 1903 г., ñòð. 254 
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 Дали Америка ще сграбчи ръката на папския Рим, за да постанови един нов 
световен ред? Дали белегът на властта на папския Рим, спазването на неделята, ще бъде 
наложен на народите по целия свят? Пророчеството твърди, че това ще се превърне в 
изключително важен проблем, но тези въпроси не означават нищо в сравнение с 
индивидуалния ни отговор на вечния живот, предложен ни в Христос Исус. 
 Библията поставя ударението си върху нашето разбиране и поклонение на Бога. 
“А това е вечен живот, да познаят Теб, единия истинен Бог и Исус Христос, Когото Си 
изпратил” (Йоан 17:3). Когато опознаем Бога, ще можем да изберем да Му служим и да 
Му се покланяме съобразно Неговото слово. Тогава няма да се окажем сред мнозината, 
които ще кажат: “Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли 
име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела?” На тях 
Исус ще заяви: “Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мен вие, които вършите 
беззаконие” (Матей 7:22, 23). 
 Исус твърди: “Не всеки, който Ми казва: “Господи, Господи!” ще влезе в 
небесното царство, но който върши волята на Отец Ми, Който е на небесата” (Матей 
7:21). А каква е волята на Отец? Псалмистът заявява: “Драго ми е, Боже мой, да 
изпълнявам Твоята воля. Да! Законът Ти е дълбоко в сърцето ми” (Пс. 40:8). 
 Нашата молитва е да не се “покланяш” на Бога “напразно”, “като преподаваш за 
поучения човешки заповеди”, а да опознаеш и обикнеш Исус, Който е казал: “Ако Ме 
любите, ще пазите Моите заповеди” (Йоан 14:15). 
 
 

ГЛАВА 9 
НАЧАЛО НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД 

 
 Най-законното доказателство за онова, което разгледахме до тук, ще намерите в 
събитията, които още не са станали, в движенията, които обещават да са много бързи в 
изпълнението си и мощни, дори радикални, в ефекта си върху живота на всеки мъж, 
жена и дете по лицето на земята. 
 По думите на един, който познава вътрешния живот и цели на Ватикана, 
Малакай Мартин, “Желаем или не, готови или не, всички ние, без никакви изключения, 
участваме в една тотална, тристранна глобална надпревара.”117 Това не е спортна 
проява или лотария за милиони долари; това е надпревара “кой ще установи първата 
напълно световна система на управление, съществувала някога в обществото на 
народите. Това е надпревара, кой ще успее да държи и управлява двойната сила, власт и 
контрол над всички нас поотделно, като хора и цяло, като общност; над всичките шест 
милиарда души.”118 
 Мартин обяснява, че “сега, когато вече започна, няма начин нещата да се върнат 
назад или да се прекратят.”119 И “след като веднъж вече надпреварата е била решена и 
светът и всичко, което е в него – нашият начин на живот като отделни индивиди и като 
граждани на държавите; семействата и работата ни; нашата търговия и пари; 
образователната ни система и религиите ни и културите ни; дори баджовете на 
националната ни идентичност... всичко ще бъде мощно и радикално променено 
завинаги. Никой не може да избегне последствията му. Нито един сектор от живота ни 
няма да остане незасегнат.”120 

                                                 
117 Ìàëàêàé Ìàðòèí, “Êëþ÷îâåòå íà òàçè êðúâ”, ñòð. 15 
118 Ïàê òàì 
119 Ïàê òàì 
120 Ïàê òàì 
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 Това описание на Малакай Мартин за непосредствено предстоящия ни “нов 
световен ред” е и дръзко, и пророческо. Дръзко, защото описва плановете на неговата, 
Католическата църква, за придобиване на законодателен, изпълнителен и юридически 
контрол над всички народи – цел, заявявана с толкова ясни думи, че повечето хора биха 
я счели за прекалено дръзка, за да бъде вярна. 
 Описанието е и пророческо. Когато разгледат представената ни тук символична 
картина, запознатите или интересуващите се от разбиране на библейското пророчество, 
ще установят, че казаното от вътрешния човек на Ватикана за гео-политическите цели 
на папството са пророчески валидни. 
 До тук разбрахме, че падането на комунизма и завръщането на папския Рим като 
ярко изразена сила в днешния свят са били символично представени в библейското 
пророчество. 
 То предсказваше и въздигането на папския Рим в световно владение, както и 
обезценяването на установения закон за религиозната свобода на всички 
вероизповедания в Съединените щати – представено от приличащата на “агне” сила, 
която ще говори като “змей”. 
 От глава 8 научихме за две сили, обединяващи се за налагането на “белег”, 
свързан с “поклонението”. След това видяхме да се прогласява, че “белегът” или 
отличителната черта на папството е поклонението в неделя. Папският Рим претендира 
за властта да промени библейския почивен ден, седмия ден, съботата и да го пренесе на 
първия ден на седмицата, неделята. Рим твърди, че тази промяна е “белег на нашата 
власт да анулираме Божия закон”. 
 Току-що разгледахме и заглавието в “Сан Франциско Кроникъл” “Папата 
призовава за нов световен ред”, отнасящо се до една наскоро публикувана папска 
енциклика, писана от Йоан Павел II. В коментара си на това папско писмо 
калифорнийският вестник пишеше, че папата би подкрепил капитализма с “морална 
същност”. Според деветото право на трудещите се от енцикликата на Йоан Павел, тази 
морална същност би включвала издавани от “държавата” “закони”, които да гарантират 
на трудещите се “неделна” почивка. 
 Но още по-важното е, че в библейското пророчество става дума за този “нов 
световен ред”, контролиращ всеки народ и племе, език и люде. “И принуждаваше 
всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на 
десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, 
който носи за белег името на звяра или числото на неговото име” (Откр. 13:16, 17). 
Това пророческо предсказание е точен паралел на претенцията на Мартин, че “никой не 
може да избегне последствията му”. 
 

Две класи хора получават белега на звяра 
 
 Когато пророчеството казва, че трябва да получим “белега” на “ръката” си, това 
означава, че в неделя трябва да прекратим работата си с ръце. По същия начин, 
“челото” означава, че трябва да признаем с умовете си, че неделята е денят за 
“поклонението” на Бога. 
 Бог използва челото и ръката, за да представи две класи хора: 
 1. Онези, които просто се съобразяват със системата и се въздържат от работа 
само поради икономическия и социален натиск, получават белега на ръката. 
 2. Онези, които наистина вярват, че неделята е почивният ден, който трябва да 
бъде спазван, и отхвърлят доказателствата и Божия авторитет заради тези на хората, 
получават белега на челото си. 
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 Независимо дали белегът е поставен на челото или на ръката, едно е сигурно: 
липсата на такова подчинение ще застраши работата и финансовото състояние, 
купуването и продаването, на всички “малки и големи, богати и сиромаси, свободни и 
роби” (Откр. 13:16). В същото време съгласяването със земните сили ще ни постави в 
директен и открит бунт против Бога. Божият “съд” над онези, които се изповядват за 
Негови последователен е обречен да започне с въпросите за правото и кривото, ясно 
поставени пред света. 
 Библейското пророчество казва: “Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, 
защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил 
небето и земята, морето и водните извори”. Този призив за поклонение насочва цялото 
човечество към сътворението на нашия свят и постановяването на седмия ден, събота, 
като Божи ден за почивка. Въпросът за съботата ще е спор не само за ден, за 24-часов 
период от време, а знак за нашата вярност към човешката или към Божията институция. 
 Рим казва: “Неделята е католическа институция и нейните претенции за 
спазване могат да бъдат… само от католическите принципи... От началото до края на 
Писанието няма нито един пасаж, който да оправдава прехвърлянето на седмичното 
обществено поклонение от последния ден на седмицата върху първия.”121 
 Библията казва: “И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, 
на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия 
ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше 
създал и сътворил” (Бит. 2:2, 3). 
 Папският Рим признава: “Може да прочетете Библията от Битие до Откровение 
и няма да намерите нито ред, упълномощаващ освещението на неделята. Писанието 
налага религиозното съблюдаване на съботата – ден, който ние никога не 
освещаваме.”122 
 Писанието предупредило ли ни е, че някаква религиозна сила ще се постарае да 
промени времето за поклонение, намиращо се в закона Му? Говорейки за една сила в 
края на времето, библейското пророчество казва: “Той ще говори думи против 
Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и 
закони” (Дан. 7:25). (Под “времена” се има предвид времето на седмичното поклонение 
на Бога, променено от папството от събота в неделя. Под “закон” – промяната на 
Божиите десет заповеди; промяната на IV-та, както и премахването на II-та и 
разделянето на две части на Х-тата, за да отговарят на папските учения. Сравнете 
Библията с католическия катехизис.) Говорейки за времето на седмичното поклонение, 
папският Рим казва: “Католическата църква по силата на своята божествена мисия е 
променила деня от събота в неделя.”123 
 Папството твърди точно това, което предава и Библията, за да знаем със 
сигурност, на кого отдаваме почит, когато се покланяме в неделя вместо в Божията 
библейска събота. Но дали тази разлика в поклонението наистина ще стане големият 
спорен въпрос, за който го представя библейското пророчество? Дали денят, в който се 
покланяме на Бога наистина ще доведе до световен конфликт, касаещ търговията на 
всички и смъртта на онези, които отказват да се подчинят? Ще ни е по-лесно да 
приемем това пророческо предсказание, ако направим преглед на някои важни моменти 
от историята. 
 

Пламъците на гоненията 

                                                 
121 “Êåòúëèê Ïðåñ” /Ñèäíè, Àâñòðàëèÿ/, 25 àâãóñò 1900 ã. 
122 Êàðäèíàë Ãèáîíñ, “Âÿðàòà íà íàøèòå îòöè”, ñòð. 111 
123 “Êåòúëèê Ìèðúð”, 23 ñåïòåìâðè 1983 ã. /Îôèöèàëåí îðãàí íà êàðäèíàë Ãèáîíñ/ 
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 Преди онова, което Библията нарича “края на времето”, 1798 г., “Рим е държал с 
колкото се може по-строга ръка всяка местна общност по целия свят.”124 Ужасният 
резултат от този контрол и обединението на католическата религия с държавата е било 
добре познато на света и е било отбягвано от основателите на американското 
управление. 
 Говорейки от името на религиозната свобода пред щатския Сенат през 1887 г., е 
било казано: “Нека националната законодателна власт поне веднъж извърши акт, 
включващ спорно решение от религиозна гледна точка, и тя вече ще е прекрачила 
законните си граници. Тогава ще се установи прецедентът и ще се положи основата за 
узурпирането на божествените прерогативи в тази страна, което е било 
опустошителен бич дори и за най-честните кътчета на Стария свят. Нашата 
Конституция не признава друга сила за налагане на религиозното съблюдаване, освен 
тази на убеждението.”125 
 Прадедите, основали Америка, и първите законодатели на нейното правителство 
са си давали сметка, че обединяването на църквата с гражданските власти е било 
“опустошителен бич” за Европа. По време на папското върховенство изгубили живота 
си милиони хора, нежелаещи да подчинят съвестта си на диктата на римската религия. 
Тези честни хора били считани за “еретици” от Католическата църква и папството 
оправдавало екзекутирането им. И през ХХ век “Католическата Енциклопедия” 
защитава преследването и дори екзекутирането на противопоставящите се на ученията 
й, като свещено право на църквата. 
 “И тъй, ако Католическата църква претендира и за правото на догматична 
нетолерантност по отношение на ученията й, несправедливо е да бъде укорявана за 
упражняването на това право... Тя счита догматичната нетолерантност не само за свое 
неоспоримо право, но и за свещен дълг... 
 Колкото и отвратителна да ни се струва варварската жестокост на 
средновековните наказания, когато е преценявана от по-изтънчената гледна точка на 
съвременната цивилизация ... ние не би трябвало по тази причина да осъждаме цялата 
наказателна система от онова време като съдебно убийство; защото законните 
наказания, въпреки че наистина са били нехуманни, не са били несправедливи... 
 Според Рим. xiii, 11 sqq., светските власти имат правото да наказват, особено 
сериозните престъпления, със смърт; следователно, “еретиците не само могат да бъдат 
отлъчвани, но и съвсем справедливо да бъдат убивани.”126 
 Невероятно! Не е чудно, че след падането на комунизма полският народ вече 
осъзнава, че папският Рим “сега е институция, загрижена за властта.”127 И много от 
поляците вече “смятат влиянието на църквата в обществения живот за “твърде 
крайно.”128 
 И все пак Римската църква винаги се е стремяла да контролира държавите и 
законодателствата. А “догматичната нетолерантност” не е единствената причина, 
поради която Католическата църква отказва да признае което и да било нарушение през 
вековете на Инквизицията и гоненията в Европа. Тази сила претендира и че е 
“непогрешима”. “Всички догматични укази на папата, направени със или без общия му 
съвет, са непогрешими... Веднъж направени, никой папа или съвет не може да ги 
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промени или анулира... Това е католическият принцип, че Църквата не може да греши 
във вярата.”129 
 Ако църквата “не може да греши във вярата” и претендира за “догматичната 
нетолерантност,” дори за “свещения дълг” да убива онези, които не са съгласни с нея, 
става явно, че възстановяването й на власт днес би довело до същите кръвопролития, 
прекратени само преди две столетия. Ето защо Бог ни предупреждава, че онези, които 
откажат да се поклонят на “образа” на тази сила и да приемат белега на властта й, ще 
бъдат “избити” (виж Откр. 13:15). 
 Това е сериозна ситуация. Католическата публикация “Уестърн Уочмен” 
заявява: “Църквата е преследвала. Само някой лаик по църковна история ще отрече 
този факт... 150 г. след Константин, донатистите са били преследвани и понякога 
убивани... Протестантите са били преследвани и понякога убивани... Протестантите са 
били преследвани във Франция и Испания с пълното одобрение на църковните власти. 
Винаги сме защитавали гоненията на хугенотите и испанската инквизиция. Винаги и 
навсякъде, където има честно католичество, ще се прави ясна разлика между истината и 
заблудата, между католичеството и всички видове ереси. Когато църквата сметне за 
необходимо да използва физическа сила, тя ще я използва... Но дали Католическата 
църква ще поеме обещанието изобщо да не преследва? Ще гарантира ли абсолютна 
свобода и равенство на всички църкви и вероизповедания? Католическата църква не 
поема никакви обещания за добро поведение.”130 Каква мрачна мисъл, наистина! 
 Библейското пророчество разкрива, че Съединените щати ще направят 
“споразумение” с и “образ” на Рим (виж Дан. 11:30; Откр. 13:14, 15). Историята ни учи, 
че резултатът от подобен съюз ще е онова, което Сенатът на САЩ веднъж е нарекъл 
“опустошителен бич”. Библията го нарича “мерзостта, която докарва запустение” (Дан. 
11:31). Истинско опустошение е, защото поставя човека там, където би трябвало да 
стои само Бог, узурпирайки “божествените прерогативи”. Призовава правителството да 
налага на хората човешкото тълкуване за поклонението на Бога. А сега, повече от 
когато и да било, ние започваме да виждаме обединението на различните деноминации, 
за – по думите на Йоан Павел II – принуждаване на “държавата” да “гарантира” 
“неделната почивка”. 
 Всред предстоящата криза, Божието слово просто казва: “Помни съботния ден, 
за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия 
ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът 
ни, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ни, нито чужденецът, 
който е отвътре вратите ти. Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето 
и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния 
ден и го освети” (Изх. 20:8-11). 
 
 

ГЛАВА 10 
ОБЕДИНЯВАНЕ НА СТАДОТО 

 
 По определение, протестант означава “всеки християнин, принадлежащ на секта, 
произлизаща от напусналите Римската църква по времето на Реформацията.”131 Но днес 
протестантите не напускат, а се обединяват с папството. 
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 Д-р Робърт Шулър, който всяка седмица говори пред хиляди хора в Кристалната 
катедрала и пред милиони по телевизията, заявява: “Време е протестантите да отидат 
при пастиря [папата] и да попитат: Какво да направим, за да се завърнем у дома?”132 
 В “Ю Ес Нюз енд Уърлд Рипорт” под заглавието “Обединяване на стадото” ни 
се казва, че “Римо-католическата църква – която не е член на Световния съвет на 
църквите – провежда двустранни “разговори” с Лутеранската, Епископалната и 
Православната църкви, целящи намирането на обща теологична основа.”133 По-
нататък в статията се казва, че “разрастващият се край на екуменизма се премества от 
големите съвещания към обикновените хора.”134 Там се говори за баптисткия 
евангелизатор Били Греъм като за “може би най-важната жива екуменическа фигура” 
поради честите му евангелизации, на които се събират местните духовници от най-
различни деноминации и работят за успеха на проявата. 
 Друг известен протестантски лидер, Пат Робертсън от Клуб 700, християнската 
програма с огромна зрителска аудитория, потвърждава необходимостта от 
обединението на протестантите и католиците, за да “накарат” правителството да 
отговори на загрижеността им.  Той също говори за този екуменизъм на “обикновените 
хора”. 
 “Най-после”, заявява той, “се сформира коалиция от обикновените хора сред 
евангелистите, консервативните католици и техните съюзници, за да накара 
правителството и медиите да отговорят на нашите грижи. Отдавна е настъпило 
времето да осъзнаем силата, идваща от подобно единство.”135 
 Но защо Пат Робертсън и протестантите, които го подкрепят, са готови да се 
откажат от самото си име? Каква “обща теологична основа” е по-важна за тях, от 
колкото религиозното им наследство? Цитирайки четвъртата заповед, Пат Робертсън 
заявява: “Спазвай съботния ден, за да го освещаваш”, каза Господ на Мойсей. “Шест 
дни да работиш и да вършиш всичките си дела, но седмият ден е събота на Господа.” 
 През последните няколко десетилетия хората от нашата страна – включително и 
християните – отбягваха Четвъртата заповед. Бяхме си казали: “Вече не сме под 
закона”. И това е вярно, но никой не е бил освободен от моралната, физическа и 
разумна основа на Божиите Десет заповеди. 
 Ето защо е толкова опустошително да виждаме, как град след град напълно 
отхвърля неделята.”136 
 Въпреки че г-н Робертсън ходатайства за спазването на Божиите заповеди, с 
последното си изказване той погрешно прилага “седмия ден” към “неделята”, като по 
този начин става защитник на папския авторитет. През 1988 г. Робертсън се радваше на 
толкова голяма подкрепа, че дори се домогваше до президентското кресло на 
Съединените щати. От поражението му на президентските избори той председателства 
Християнската Коалиция – организация, работеща сред обикновените хора, за да 
получи електорална сила за религиозните си възгледи. А какви са възгледите на г-н 
Робертсън? 
 Той си е поставил за цел да върне тази страна там, където е била преди да имаме 
Конституция, осигуряваща религиозна свобода за всички вероизповедания. Робертсън 
се оплаква, че неделните “закони в Америка, определящи ден за почивка от 
непрекъснатата търговия, са били отменени като нарушение на разделението между 
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църквата и държавата.”137 След това той ясно заявява, че Америка и този свят трябва да 
бъдат ръководени от “благочестиви мъже и жени, действащи под законите на Якововия 
Бог.”138 
 Как Пат Робертсън и Християнската коалиция гледат на разделящата стена, 
издигната за закрила на религиозната свобода от основателите на Америка? Кийт 
Фурние, католически адвокат и водеща фигура в Християнската коалиция на 
Робертсън, изрично подчертава: “Разделящата църквата и държавата стена, издигната 
от светските хуманисти и други врагове на религиозната свобода, трябва да бъде 
разрушена. Тази стена представлява по-голяма заплаха за обществото, отколкото 
някога е била Берлинската.”139 Удивително! 
 Колко ефективна е Християнската коалиция? “По цялата страна, установиха при 
съвместно проучване “Нюзуик” и предаването “Нощна светлина” на телевизия АВС, се 
появява едно ново поколение на религиозни консерватори, което иска да се влее в 
основния поток.”140 И въпреки че те са “до голяма степен забравени” след 
телевизионните скандали през 1987 г. и ужасната Републиканска конвенция през 1992 
г., за които бяха обвинени, те “все още са тук.”141 
 “Вместо да обърнат гръб на електоралната политика, теологично 
консервативните християни – евангелски протестанти, традиционни римо-католици – 
са решени да овладеят основата. С методична интензивност те са култивирали 
обикновените хора в новия си стремеж към властта.”142 Хейли Барбур, националният 
председател на Републиканската партия, казва: “Те се включват в основния поток и се 
учат да правят компромиси.”143 
 Това обединение на католическата и протестантските религии не е ограничено 
само в рамките на Съединените щати. “Папа Йоан Павел II и Кентърбърийският 
архиепископ д-р Робърт Рънчи, архиепископ на Световната Англиканска църква, в една 
Обща декларация обявиха решението си да се молят и да работят за пълното 
обединение.”144 Декларацията бе подписана през 1989 г. 
 А напоследък “Римокатолическият кардинал Джоузеф Бернардин и Далай Лама 
бяха сред стотиците лица, подписали Глобалната етика – исторически опит за 
обявяване на общите ценности, споделяни от най-важните религии в света.”145 
Декларацията, подготвена от “швейцарски римокатолически теолог” бе подписана от 
всички, с изключение на неколцина от “ръководителите на най-важните религии в 
света, присъстващи на събранието.”146 
 
 

ГЛАВА 11 
ЕКУМЕНИЗМЪТ В ЕВРОПА 

 
 Настояването за неделно законодателство става все по-силно и в Европа. 
Европейската общност е обречена да се превърне в една от най-силните територии в 
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света и служители на Католическата църква са “лобирали за Неделен закон още от 
зараждането на ЕО.”147 Сега, благодарение на “натиска от необикновената коалиция на 
лидери на Римо-католическата църква, германски християндемократи и профсъюзни 
деятели”, тази развиваща се световна сила “изглежда готова за налагането на страните-
членки на принудителни закони за затваряне на обществените сгради в неделя.”148 
 “Плановете на Германия да направи неделята официален ден за почивка за 320-
те милиона жители на ЕО, при който да прекратяват работа всички бизнеси с 
изключение на непрекъснатите дейности като доменните пещи и вестниците, бяха 
посрещнати с неочакваната подкрепа от другите страни-членки на Общността и с 
яростно, но самотно противопоставяне от страна на Британия... 
 От 12-те страни в Общността, девет спират по-голямата индустриална и 
търговска дейност в неделя. Изключенията са Обединеното кралство, Дания и 
Португалия, но това малцинство няма да е достатъчно за налагане на вето върху 
директивата, решението за която ще бъде взето от “квалифицираното множество.”149 
 Европейската общност е пример за скоро-предстоящия “нов световен ред”. Той 
разкрива онова, за което говореше г-н Мартин, споменавайки загубата на нашата 
“национална идентичност, религия и култура” пред гласа на мнозинството. Когато 
народите се обединят, те ще изгубят своите индивидуални права и способността за 
самоуправление и трябва мълчаливо да съобразят религиозните и културните си 
практики с тези на “квалифицираното множество.” 
 Англия вече преживява това. Лондонският вестник “Телеграф” пише, че 
“Миналата седмица Британия и Европейската Общност отново имаха противоречия, 
след като Кабинетът реши да блокира налагането на максимална работна седмица от 48 
часа и определянето на неделята като нормален почивен ден в цялата ЕО.”150 
 Това е и икономически недостиг или купуване и продаване, както твърди Откр. 
13:16, което ще накара народите взаимно да се подлагат на натиск за подчинение в 
религиозната и социалната сфери. Друг британски вестник твърди: “Седмият ден [те 
имат предвид неделята] скоро може да се превърне в ден за задължителна почивка, ако 
желанието на ЕО да наложи пълна забрана на работата в неделя бъде одобрено. 
Лидерите на ЕО са пред прага на обявяването на европейски почивен ден, в който 
магазините и промишлеността напълно да замират... Германците претендират, че 
сега са в напълно неизгодна позиция в сравнение със страните, все още работещи 
по седем дни.”151 С този вид икономически натиск, особено като се има предвид 
времето, в което живеем, съвестта и убежденията на отделния човек вече няма да се 
зачитат и ще бъдат погълнати от мажоритарния вот на “един глас”. 
 

Духовният Вавилон 
 
 Интересно е да се отбележи, че Съветът на Европа е избрал за свой 
представителен символ картината на Вавилонската кула и мотото “Европа – много 
езици, един глас”. Папството също желае подобно единство. “Онова, към което днес 
трябва да се стремим, е един общ език”, казва папата, “и ново разбиране, събарящо 
всички стени, разделящи хора и народи и мобилизиращо всички морални и духовни 
сили да живота през третото хилядолетие.”152 
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 Тази емблема на ЕО и този нов “общ език” не са нищо ново за Библията. 
Строителите на буквалната Вавилонска кула се стараеха да се обединят като единна 
световна сила и да си построят град, достигащ до небето (виж Бит. 11:1-6). Библията 
казва, че тези хора са имали един език и една цел и са се стремели да си придобият 
“име”. Тя заявява и още нещо – че Господ ги е разпръснал и е разбъркал езиците им. 
 Поглеждайки напред във времето, към нашите дни, Бог използва символа на 
Вавилон в пророческото Си слово, за да идентифицира онези хора днес, които се 
стремят към построяването на “новия световен ред” в края на времето. В Словото Си 
Той разкрива, че световните лидери ще желаят да си придобият име и няма да зачитат 
Неговите заповеди. 
 Силите на тази земя, които се стремят към обединение на света под знамето на 
една религия и едно правителство, основано на фалшивото религиозно поклонение, в 
Откр. 18 гл. са идентифицирани под името “Вавилон.” Тук пророчеството ни ги описва 
като притежаващи контрол над световната търговия. Това е “велик град”, опил 
“всичките народи” с виното на своето “блудстване” или невярност спрямо Бога. Ето 
защо окончателната му участ е да се провали и да падне. 
 Тази глава обяснява, че “всичките народи пиха от виното на нейното разпалено 
блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от 
безмерния й разкош” (Откр. 18:3). 
 Библията идентифицира и Северния цар, за когото се говори в Дан. 11:40-45, 
като Вавилон (виж Ерем. 25:9; Езек. 26:7; Ерем. 46:2, 20). Буквалният Вавилон вече 
отдавна посрещна гибелта си. И все пак Библията говори за някакъв духовен Вавилон 
като символ на една сила в края на времето, присъстваща на земята по времето на 
второто идване на Исус (виж Откр. 17 и 18 гл.). Под “духовна” се има предвид, че тази 
сила притежава същия дух и характер, като буквалния Вавилон. Ако разгледаме за миг 
духа и характера на буквалния Вавилон, бихме могли по-добре да идентифицираме 
силата в края на времето. 
 Данаил, глави 2 и 3, описва характеристиките на древния Вавилон като: (1) 
езическа в поклонението си, въпреки претенциите си, че вярва в Бога, (2) в крайна 
сметка се превъзнасяше над Бога и (3) стараеше се да принуди другите да се покланят 
на неговото тълкуване на Божието слово, (4) под заплахата от смърт (виж Дан. 2:47; 
3:1-20). 

Акцентът върху края на времето и сценария, който рисуват Данаил и 
Откровението, предполагат, че Северният цар в Дан. 11:40 не е буквалният Вавилон, а 
по-скоро една сила в последните дни от историята на тази земя, която ще проявява 
същите характеристики като него – някаква сила, проявяваща същия дух на 
себевъзвеличаване над Бога; стремяща се да накара всички да се поклонят на един 
образ, един фалшив или “чужд” бог (Дан. 11:37, 39). Тя изповядва, че почита Бога като 
“Бог на боговете” и все пак приема поклонението, което принадлежи само на Него 
(Дан. 11:36). А като че ли точно това е целта на непосредствено предстоящия ни Нов 
световен ред. 
 Имайки предвид окончателните резултати от Новия световен ред, Исус ни пита: 
“Какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си?” Храна, облекло, 
покрив над главата – всичко това е важно; но ако търсите първо Божието царство и 
Неговата правда, “всичко това ще ви се прибави” (Матей 6:33). 
 
 

ГЛАВА 12 
СВЕТАТА ВОЙНА НА АМЕРИКА 
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 Америка не е онази страна, която беше преди 200 години или дори преди 30. 
Почти неусетно за широкото гражданство на Съединените щати се появиха промени, 
които нагласят сцената за конфликта между два противоречащи си принципа на 
управление. Това е конфликт, който основателите на САЩ са се стремели да избягнат с 
написването на Конституцията именно в този вид. Една вековна конфронтация, 
сложила началото на повече войни и убила повече хора, отколкото всяка друга. На 
Америка и света предстои да се сблъскат с религиозната сила, описана в последното 
време като Антихрист. 
 Нещо повече от отделна личност или лъжеучител, антихристът включва 
мисловен и действен принцип, противостоящ на Христос – антихристиянски. Това са 
вярване и практика, скарани с принципите на небето, с Божието управление. Когато 
разгледаме настъпилите наскоро в Америка промени, ние ще можем по-лесно да 
идентифицираме силата на антихриста от библейското пророчество за последното 
време. 
 Ако гледате сериозно на информацията, която прочетохте до този момент, не би 
трябвало да ви учудва, че понастоящем Съединените щати участват в така наречената 
от списанието “Тайм” “Светата война на Америка.”153 Въпросът, зададен на 
американската общественост в заглавната статия е: “Да не би разделението на църквата 
и държавата да е отишло прекалено далеч?”154 Статията обяснява, че “светата война” 
“не е просто битката между вярващи и невярващи или между либерали и консерватори. 
Конфликтът” бил “много по-тънък и неуловим.”155 Тяхното описание на “светата 
война” като неуловима е прекрасен паралел на предупреждението, направено някога от 
съдията Луис Брендис: 
 “Опитът би трябвало да ни научи”, заявява съдията от Върховния съд на САЩ, 
“да бъдем бдителни, за да закриляме свободата именно когато целите на 
правителството са благотворни. Свободните хора естествено застават нащрек, за да 
отблъснат нападението над свободата им от страна на злонамерени управници. По-
голяма опасност за свободата се крие в незабележимото посегателство от страна на 
ревностни, добронамерени хора, на които обаче им липсва правилното разбиране.”156 
 

Предвестник на Новата ера 
 
 Не отдавна друг съдия отправи към американския народ едно още по-
определено предупреждение. В последното си несъгласие като съдия от Върховния съд, 
той предупреди за онова, което нарече “застрашителни прецеденти.”157 Новините 
твърдят, че изказването му станало известно като “Забележка Втора” и “само за 
няколко месеца” се е превърнало в “предвестник” или знак на “новата ера във 
Върховния съд на САЩ.”158 Сред различните прецеденти, за които съдията Маршал 
Тургуд каза, че “са в опасност сега, когато съдиите на Рейгън-Буш са на власт”, са 
“гражданските права, свободата на словото, криминалните гаранции.”159 А “най-
вероятната мишена за прецедентно анулиране е решението от 1971 г., издигащо 
висока стена между църквата и държавата.”160 [Прецедент е съдебното решение, 
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“което може да бъде използвано като пример при разглеждане на “по-нататъшни 
подобни случаи.”161] 
 Истинският спорен въпрос днес е разделението на църквата и държавата и 
атаките против него са много по-коварни, отколкото повечето хора осъзнават. Но не е 
трудно да разберем, какво се случва на практика. Та нали само няколко месеца преди 
тези изказвания, през май 1991 г. епископът на Рим публикува папско писмо, 
разкриващо на Запада единственото условие, при което би могъл да получи неговата 
подкрепа – “държавни” “закони”, гарантиращи “неделната” почивка (виж глава 8). В 
глава 8 отбелязахме и предупреждението на генерал Грант към тази страна от 1882 г. 
Той предсказваше битка по въпроса за разделението между църквата и държавата, 
която би разтърсила самите основи на нашето управление. 
 По същия начин, когато през 1976 г. пътувал из Америка, Карол Войтила (по 
това време полски архиепископ) направил следното изявление: “Застанали сме пред 
лицето на най-голямата историческа конфронтация, която човечеството някога е 
преживявало.”162 По-нататък той заявява, че “широки кръгове от американското 
общество и широки кръгове от християнската общност не го осъзнават напълно.”163 
Дали наистина не осъзнаваме напълно, че сме на ръба на голяма конфронтация, на 
надпревара за контрол над новия световен ред, в която Карол Войтила, сега папа Йоан 
Павел II и Католическата църква възнамерява да се окаже победител? 
 

Приспособленците и сепаратистите 
 
 “В тази свята война има два лагера”, пише списанието “Тайм”, 
“приспособленците” и “сепаратистите.”164 Сепаратистите “твърдят, че църквата и 
държавата трябва да си останат ясно разделени и че правителството не трябва да се 
замесва в бизнеса с подкрепяне на едно или друго вероизповедание.”165 
 Някои членове на лагера построяват защитата си на практична основа: Те 
настояват, че в една страна с почти 1 200 различни религиозни организации 
“единственият начин да се поддържа мира между тях е всички те да бъдат държани 
извън споделяната публична сфера.”166 По-нататък те правят връзка с и факта, че 
“прекалено много войни са се водили, прекалено много свободи са били съкрушавани в 
името на Бога, за да може демокрацията да интегрира теологията в обществения си 
живот.”167 
 От друга страна, в статията се казва, че приспособленците вярват, че 
“разделителната стена между църквата и държавата е станала прекалено дебела и 
струва твърде скъпо.”168 
 Те отричат, че плановете им включват “налагането на конформизъм.”169 
Претендират, че “всичко, което искат, е тяхната позиция да бъде изслушана 
непредубедено.”170 Нямаме никакви основания да се съмняваме, че 
“приспособленците” са “ревностни, добронамерени хора”, но – както казваше съдията 
Луис Брендис, на тях като че ли им липсва “правилното разбиране”. Възможно е те да 
                                                 
161 Âиæ “Àìåðèêàíñêè ðå÷íèê íà íàñëåäñòâîòî”, 1981 ã., Äåë Ïàáëèøèíã Êî. 
162 “Êëþ÷îâåòå íà òàçè êðúâ”, ñòð. 16 
163 Ïàê òàì 
164 “Òàéì”, 9 äåêåìâðè 1991 ã. 
165 Ïàê òàì 
166 Ïàê òàì 
167 Ïàê òàì 
168 Ïàê òàì 
169 Ïàê òàì 
170 Ïàê òàì 



 44 

не осъзнават, до какво би довело отхвърлянето на религиозните клаузи на 
Американската конституция. 
 Възможно е да не разбират, каква цена трябва да се плати за “новата ера” на 
обединението на църквата с държавата. Както казва един защитник на разделението на 
църквата и държавата пред “Нюзуик”, “Изводите от подобна промяна са радикални и 
биха оспорили стотици вече взети съдебни решения. “Това би разкъсало на парчета не 
само нашата, но и всяка друга страна... Злополучният резултат би бил създаването на 
повече религиозни борби, недоволство и дисхармония... В такъв случай се оказва, че 
конституцията е означавала много по-малко, отколкото сме си мислели.”171 
 Първата сериозна битка в тази “света война” бе спечелена от приспособленците 
– в съдебното дело за пейота на Смит. След това във Върховния съд се забеляза странна 
промяна на посоката. Така очакваното поражение на Рой срещу Уейд, позволителното 
решение за абортите от 1973 г., не се случи. То бе последвано от така нареченото от 
президента Клинтън “чудо” в нашите законодателни зали. Актът за Религиозна свобода 
и възстановяване се превърна в закон на 16 ноември 1993 г., когато бе подписан от 
Президента. Този акт е може би най-важният законодателен документ от Хартата на 
правата насам. Новият закон всъщност опровергава решението по делото за пейота, 
като възстановява теста за “принудителния интерес” за общите закони, ограничаващи 
религиозната свобода. 
 

Поклонение в дух и истина 
 
 Прадедите ни са основали Америка като страна на религиозната свобода за 
всички вероизповедания. Това са били мъже като Томас Джеферсън, постановил онова, 
което нарекъл “стена”, разделяща църквата и държавата. Тези мъже са вярвали, че 
правителството има право да се намесва във връзка с последните шест заповеди при 
всеки закон, третиращ отношенията ни с нашите ближни. Но нашето законодателство 
няма власт над отношението на първите четири заповеди и законите, касаещи се до 
връзката ни с Бога. 
 И до ден-днешен принципите на религиозната свобода биват напомняни на 
Върховния съд на Съединените щати. Там, над креслата на съдиите, човек може да 
види гравюра на каменните плочи, на които са записани Десетте заповеди. 
 Ако се вгледате малко по-добре, ще забележите, че шестте заповеди са ясно 
видими за окото, но частта с първите четири е частично закрита от крака на един от 
гравираните съдии. И четвъртата заповед не се вижда. Едно непрекъснато напомняне, 
че американското правителство не трябва да съди никого за съблюдаването на първите 
четири заповеди, отнасящи се до връзката ни с Бога; то трябва да съди въз основа на 
последните шест заповеди и връзката ни с нашите ближни. 
 Така нашето правителство трябва да даде доказателство за непреходния 
библейски принцип, че човечеството е призовано да се покланя на Бога не чрез сила 
или оръжие, но “в дух и истина”. Установяваме, че тази позиция за свободата е била 
включена от гражданското управление и основателите на Америка в Конституцията на 
Съединените щати, като закрилник и отразител на религиозната свобода. Но това 
неотделимо човешко право сега е подложено на коварни атаки. 
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ГЛАВА 13 
СЪБИРАНЕТО В ЕДНО НА ВСИЧКИ НАРОДИ 

 
 Концепцията за Новия световен ред може да е нова за мисленето на много хора в 
днешния свят, но тя е пуснала корени са тук от толкова години. Погледнете на гърба на 
американския долар. Под картината на пирамидата са изписани думите “NOVUS ORDO 
SECLORUM”. В превод от латински това означава “Нов световен ред”. 
 А преди две хиляди години Исус говори за новия световен ред, като 
непосредствено предшестващ Неговото Второ пришествие и края на света. В Матей 24 
гл., когато учениците Му Го попитаха, какви ще са белезите, свидетелстващи за 
скорошното Му завръщане, Исус първо ги предупреди да внимават да не би някой да ги 
измами.  
 Той подчерта предупреждението за измамите, като още два пъти го спомена в 
същата глава и го свърза с “многото” лъжеучители, които щяха да се появят, 
претендирайки за “религиозна” власт. Тук Библията предрича за хора, които 
претендират, че са Христос – като Дейвид Кореш, лидерът на култа “Клонка Давидова”. 
Няколкостотин души бяха подмамени от този “харизматичен и възпламеняващ 
множествата лидер.”172 И все пак най-пълното изпълнение на това пророчество би 
настъпило тогава, когато “мнозина”, ако е възможно дори и “избраните”, бъдат 
подведени (виж Матей 24:4, 5, 11, 24). 
 Съвсем определено можем да кажем, че “избраните” не бяха измамени от този 
“училищен повтаряч, рок-музикант”, който – според доклада – “построи своята църква 
въз основа на простичката вест: “Ако Библията е вярна, то аз съм Христос.”173 Десет 
години преди това той дори бил “изгонен” от църквата, която е посещавал в детството 
си. И тъй, ако случаят в Уейко и други от подобно естество представляват изпълнение 
на библейското предсказания, все пак ни предстои една много по-голяма измама с 
много по-широко влияние. 
 Писанието казва: “Защото сам сатана се преправя на светъл ангел” и “неговите 
служители се преправят на служители на правдата” (2 Кор. 11:14, 15). Тук се говори за 
едно време, когато “големи знамения”, дори “огън да излиза от небето” ще измамят 
“живеещите на земята” (Откр. 13:13, 14). 
 

Мразени от всички народи 
 
 Христос продължи описанието Си на събитията в последните дни с един списък 
от знамения, от които последователите Му не трябваше да се “смущават” – войни, глад, 
епидемии и земетресения (Матей 24:5, 6). Ако не трябва да се смущаваме от тези 
бедствия, то тогава какво би трябвало да прикове вниманието ни и да ни представи 
прелюдията към завръщането на нашия Господ? Кое би могло да е по-важно, по-
опасно, по-достойно за вниманието ни и сигурно и за “страха” ни от “войните” (като 
тези в Ирак и Югославия), епидемиите (като СПИН), “глада” (като в Сомалия) и 
“земетресенията” (като неотдавнашното в Лос Анджелис, Калифорния, за което се каза, 
че е най-скъпо струващото природно бедствие в историята на Съединените щати), да не 
споменаваме различните катастрофи на природните явления като ураганът Ендрю, 
Иники и потопа на Мисисипи, отнели живота и домовете на хиляди хора? 
 Христос ни дава отговор с толкова прости думи, че да не можем да сгрешим при 
тълкуването им. “Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени 
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от всичките народи поради Моето име” (Матей 24:9). “Тогава” означава времето след 
тези бедствия. 
 На гръцки “предавам” означава още и “подчинявам” и е свързано с “измъчвам”, 
което се превежда и като “подлагам на натиск”. Божият народ ще бъде подложен на 
огромен натиск; защото ще бъде “предаван на мъки... от всичките народи”. В това 
предупреждение не става дума за гоненията, на които са били подлагани християните в 
различни страни, като Съветският съюз или Китай – колкото и ужасни да са били те. 
Под “всички народи” се има предвид един всемирен натиск, една универсална омраза 
към Христовите последователи. 
 Тук Исус ясно предсказва съществуването на непосредствено предстоящия ни 
световен ред. Обединяването на “всичките народи” като гео-политически ред, основан 
на римо-католическото християнство представлява изпълнението на това пророчество. 
Ето защо пророчеството на Христос намира изпълнението си в по-бързото постигане на 
целта на папския Рим. 
 Думата “име” в гръцкия и еврейския оригинал на Библията означава “характер”. 
Не е необходимо човек да търси надалеч, за да открие истинския характер на Бога и 
Исус Христос, Когото Той е изпратил. “Бог е любов” и Той “яви” тази любов, 
изпращайки “на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него” (1 Йоан 4:8, 9). И 
“защото първо Той ни възлюби”, затова и ние Го обичаме (1 Йоан 4:19). Така 
последователите на Христос ще проявят този характер на любовта и към Бога, и към 
ближните си. 
 “И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си” (1 Йоан 
4:21). Този основен принцип на християнската опитност е повтарян отново и отново в 
целия Нов завет. В Йоан 14:15 Христос казва: “Ако Ме любите, ще пазите Моите 
заповеди”. Той обяснява тази истина в Матей 22:37-49, където цитира Стария завет, за 
да утвърди важността на любовта към Бога от цяло сърце, ум и душа и към ближния – 
да го обичаме като себе си (виж Втор. 6:5; Лев. 19:18). 
 Така, както се намират в Библията, Десетте заповеди представляват практичното 
обяснение какво означава да се обича Бог и да се обича ближният като самия себе си. 
Ако обичаме Бог от цялото си сърце, ум и душа, няма да имаме други богове, освен 
Него, ще отказваме да се покланяме пред идоли, няма да споменаваме името Му 
напразно и ще помним съботата Му, за да я освещаваме. Ако обичаме ближните си като 
себе си, ние ще почитаме родителите си, ще се въздържаме от убийства, кражби, 
прелюбодейства, лъжесвидетелства и няма да сме алчни. Всичко ще се върши “не чрез 
сила, нито чрез мощ”, но чрез Божият Дух на благодатта и истината (виж Зах. 4:6). 
 

Един Нов световен ред след бедствията 
 
 В светлината на настоящите световни събития тържественото предупреждение 
на Исус в Матей 24 гл. загатва, че тези, които пазят Божиите заповеди, ще бъдат 
преследвани от и във “всичките народи”. След войните, глада и природните бедствия, 
протестантите по име ще се обединят с папския Рим и ще се постараят да прокарат 
закони, налагащи религиозни постановления и по-специално спазването на неделята. 
Тези религиозни сили ще посочват катастрофите в света като доказателство за Божието 
неодобрение. 
 Пат Робертсън вече е казал: “Сполетелите ни наскоро големи природни бедствия 
– земетресението в Сан Франциско, ураганът Ендрю, ураганът Иники – са 
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доказателства за Божието неодобрение към нечестието на нашия народ. Можем да 
очакваме тези бедствия да се увеличават, докато народът ни не се върне при Бога.”174 
 Г-н Мартин твърди: “Ето защо Йоан Павел II чака. Първо Бог трябва да се 
намеси, преди да може да започне служенето на Йоан Павел II на всички хора.”175 
Римският папа чака някаква “човешка катастрофа от световна величина”, която според 
него “предстои.”176 А след тази катастрофа, Йоан Павел II смята, че “другите два 
участници в последната игра на милениума ще бъдат елиминирани.”177 
 Библията казва, че “тогава” Божият народ ще бъде измъчван от всичките народи. 
И това “тогава” се отнасяше до това, което току-що отмина – войните, глада и 
природните бедствия. Те ще са белег или указателен знак, че религиозните сили са 
готови да изпълнят ролята, за която сега се подготвят. Така ще се изпълнят 
предупредителните думи, изговорени в 24-та глава на Матей. Според Библията, тази 
земя понастоящем участва и й предстои да види още много войни, глад и природни 
бедствия. И след това какво? “Всички народи” ще се обединят под силата на религията, 
за да наложат белега; еклезиакалната власт, за която претендира папския Рим – 
неделното поклонение – ще бъде наложено на всички хора. 
 Запомнете, Библията не предизвиква или прощава тези събития, тя ги разкрива. 
Бог предвижда правителствата на народите и промените, които ще направят под 
икономическия и политически натиск, на който ще бъдат подложени. Той разбира, че за 
да оцелее в сценария на последните събития от земната история, Америка ще бъде 
подведена да обедини църквата и държавата и да наложи религиозни закони.  
 Библейското пророчество ни информира, че новият световен ред на САЩ и 
Ватикана ще се разположи 
 

между моретата и славния свят хълм. 
 
 Какво има предвид пророчеството, като казва, че системата на новия световен 
ред ще бъде разположена “между моретата и славния свят хълм” (Дан. 11:45, ревизиран 
стандартен превод)? 
 В библейското пророчество “морето” или водите представляват “люде и 
множества, народи и езици” (Откр. 17:15). “Светата планина” е Господната планина, 
Божието царство (виж Дан. 2:35, 44). Неговите пътища биват поучавани и законът Му 
излиза именно от Божията свята планина (виж Михей 4:2; Евр. 12:22, 23). 
 Северният цар (подкрепяното от САЩ папство), получил подкрепата и силата на 
всички земни власти (виж Дан. 11:40-42; Откр. 17:12-14) се стреми да се установи на 
тази земя като специален лидер сред лидерите, самоизбрал се съдия над всички народи. 
Откр. 13:7 илюстрира още по-подробно това пророчество, като заявява: “И даде му се 
власт над всяко племе и люде, език и народ”. 
 “Защото в крайна сметка”, уверява г-н Мартин, “Йоан Павел II като претендент 
за Наместник на Христос наистина претендира, че е крайният апелативен съд за 
обществото на държавите като такова.”178 Г-н Мартин твърди, че макар “никой, било то 
човек или корпоративно тяло, не е му е отстъпил официално правото да действа и да 
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говори като религиозна власт и морален монитор на обществото на народите”, папата 
“вече е облякъл тази мантия и нито една значима сила не му я оспорва.”179 
 Папата претендира, че е “наместник на Христос” и крайния апелативен съдия 
над света. Целият свят – и ако е възможно дори и избраните – ще бъдат измамени да 
последват именно папския Рим. А всеки човек на земята ще бъде подканен да 
съблюдава освещението на неделята – една папска институция. 
 Библейското пророчество казва: “И ще му се поклонят всички, които живеят на 
земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота 
на закланото Агне” (Откр. 13:8). За кого би могло да става дума тук? Били Грейъм? 
Далай Лама?  Или някоя друга популярна религиозна фигура? Или пък тук се говори за 
лидера и представителя на Римо-католическата църква? 
 “Явно, всички осъзнават”, споделя Мартин, “че той е една категория по-високо 
от Далай Лама, Вселенския патриарх, Кентърбърийския Архиепископ, Били Греъм, 
всеки известен пътуващ индийски суами или който и да било друг пътуващ религиозен 
водач.”180 
 Много хора в света – независимо дали са католици или не – гледат на папата 
като на добър, морален човек с висша етика. Но не това вълнува лидера на появяващата 
се гео-политическа сила. На арената на гео-политиката или световния контрол, 
“неговите коментари не се оказват продиктувани само от чистата етика и морал. Те са 
религиозни и по-специално християнски от римокатолическа гледна точка.”181 
 Ето защо ние не говорим за някакъв човек, който просто иска да помогне на 
света да стане по-“етичен” или по-“морален.” Ние разглеждаме целите, които си 
поставя главата на римокатолическата религия, желаещ да се установи като 
“Наместник на Бога” и “краен апелативен съд” над народите по света. Една религия и 
нейния лидер, който иска да застане между “морето” – хората, народите и езиците – и 
“славната свята планина”, управлението и властта на Бога. 
 
 

ГЛАВА 14 
ОБЩЕСТВЕН ВРАГ НОМЕР ЕДНО 

 
 Затваряйки страниците на тази книга, вие може би си задавате въпроси от рода 
на: Дали светът наистина ще последва религиозната институция на папството? Ами 
Китай, ами огромните множества на мюсюлманския свят и многото други не-
християнски религиозни групи? Как е възможно някой да предсказва, че целия свят ще 
последва папския Рим и то в светлината на настоящата световна ситуация? 
 Всъщност, няма човек, който би могъл да направи подобни предсказания. Ето 
защо разбирането ни за бъдещето на земята почива на Библията. 
 Преди няколко години щяхме да гледаме червения октопод на Съветския Русия 
и да се чудим, как би могъл да бъде победен. Сега вече поглеждаме назад във времето 
към събитията, протекли толкова внезапно и бързо, събития, които за по-голямата част 
от населението на земята бяха една поразителна изненада. Те ни помагат да разберем, 
че Бог знае много повече за бъдещата история на нашата земя, отколкото бихме се 
осмелили да смятаме. С доверие в Словото Му можем да разглеждаме онова, което е 
казал за бъдещето на земята и онова, което е имал предвид в Дан. 11:42 с фразата 
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Египетската земя няма да избегне. 
 
 Според Библията “Египет” символизира някоя атеистична сила. Тя би трябвало 
да е друга, по-различна от вече споменатия Съветски съюз и да не “избегне” Новия 
световен ред. Безспорно, тази сила сочи на Китай, единствената главна крепост на 
атеизма в днешния свят. 
 Една наскоро публикувана в списанието “Нюзуик” статия бе озаглавена 
“ОБЩЕСТВЕН ВРАГ НОМЕР ЕДНО.”182 Подзаглавието беше: “В Китай, Пекин поема 
курс против папата и църквата.”183 В статията се споменаваше, че “Застаряващото 
ръководство на Китай” е “убедено, че човекът, носещ най-голямата отговорност за 
внезапния провал на [Европейската комунистическа] партия, не е никой друг, а папа 
Йоан Павел II. Миналото лято във вътрешнопартийните документи той бе обвинен, че е 
насочил “реакционните и подмолни сили” против комунистите по целия свят. А сега, с 
решението си да останат последната важна комунистическа сила в света, китайците се 
опитват да изтръгнат от средите си всички папски лоялисти.”184 
 А от падането на комунизма в Съветския съюз “арестите достигнаха нови, 
невиждани размери. 
 Почти не минава месец без арести на католически и протестантски лидери, 
евангелизатори и миряни.”185 
 И все пак премахването на всички верни на папата може да се окаже невъзможна 
задача. Докато “експертите пресмятат, че половината от 100-те католически епископа в 
Китай, 70% от свещениците и три-четвърти от приблизително седемте милиона 
вярващи са верни на папата”, има и все по-нарастващ брой “разочаровани младежи от 
урбанистичните центрове”, заставащи на страната на “християнството.”186 
 В статията се казва, че присъединяването към Католическата църква е по-скоро 
политически акт от страна на тези младежи, които сега могат да бъдат видени рано в 
неделя, на път към неделната литургия “игриво да преминават край движещите се по 
двойките цивилни полицаи с уоки-токита.”187 А именно “младите хора плашат 
правителството”, казва един учител-чужденец в Шанхай. “Също като в Източна 
Европа, религията се превръща в начин за отвръщане на удара без действителен 
бой.”188 
 Дали ще наблюдаваме повторение на сгромолясването на комунизма, настъпило 
в Източна Европа? Библейското пророчество казва: Да, Северният цар ще влезе в 
Китай. Настоящите новини ни уведомяват, че “след като християните са едно съвсем 
незначително малцинство сред 1,1 млрд. китайци, комунистическият страх от папата 
може да е преувеличен, но не и ако децата от площад Тянанмън гледат на него като на 
символ на освобождението.”189 
 Тези деца от площад Тянанмън гледат не само към папата, но и към 
неотдавнашните събития в Съветския съюз, наречени от “Нюзуик” “Краят на една 
империя.”190 Те гледат онова, “което се случва в СССР” и “което е отчасти шокиращо, 
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тъй като руснаците имат репутация, дори между самите себе си, на пасивни, покорни, 
политически “некултурни.”191 
 Тези предимно млади и копнеещи за свободата китайци са прилепени към 
руснаците, защото в тяхно лице виждат още един пример за свободата и това ги 
насърчава да се надяват на промяна. “Демократичното движение в Китай отстъпи пред 
танковете на площад Тянанмън, но много от неговите водачи – и което е по-важно, 
много от неговите последователи – ще се върнат. Всяка форма на правителство, което 
може да просъществува само докато властите са готови да посекат гражданите по 
улиците, няма да е вечно или дори, в наше време, дълготрайно. Ето защо и другите 
азиатски политбюро – в Северна Корея, Виетнам, Камбоджа и Лаос – също са 
обречени.”192 
 Наистина, настоящите новини отекват като ехо на онова, което библейското 
пророчество отдавна вече е установило: “[Папството, САЩ, Новият световен ред] ще 
простре ръката си върху страните [другите комунистически държави]; и Египетската 
земя [Китай] няма да избегне” (Дан. 11:42). “Един китайски художник, участвал 
активно в предишните продемократична кампании, възкликва: “Тук нещо ще се 
случи!”193 
 А описвайки успеха на папата в гео-политическата битка за контрол над света, 
Малакай Мартин заявява: “Никой не очаква от настоящите марксистко-ленинци в 
Пекин, живеещи под лозунга “Хич не ме докосвай!” да му се съпротивляват – и дори 
самите те вече издават това, което може да мине за далечни примирителни звуци.”194 
 

Твоите люде ще се отърват 
 
 Когато разглеждаме целите на Рим в светлината на библейското пророчество, 
има една мисъл, която не трябва да забравяме. Въпреки че “поклонението” на Бога в 
неделя е “белега” на папската власт и е в пряко противоречие със спазването на 
Божиите заповеди, това не означава, че християните, “покланящи” се на Бога в този ден 
не са Негов народ. Когато в Откр. 18:4 се съобщава за падането на тази “гео-
политическа” сила, този духовен “Вавилон”, Бог казва: “Излезте от нея, люде Мои.” 
 Милиони честни, съзнателни християни не разбират библейската истина за 
“белега на звяра”. Мнозина са свикнали с мисълта, че конфликтът на Антихриста и 
белега трябва да е по-комплициран или тайнствен. Милиони може да не разбират 
напълно проблема, докато не настъпи истинският голям конфликт. Затова трябва да 
подчертаем, че в тази книга не се говори за отделни хора, а по-скоро за институции; по 
никакъв начин не желаем да осъждаме честните хора, а просто да предупредим за 
фалшивата система. Библията казва: “Прочее, ако някой знае да прави добро и го не 
прави, грях е нему” (Яков 4:17). 
 На всеки човек трябва да е дадена възможност сам да разбере истината относно 
“поклонението”, за да може да вземе интелигентно решение за или против Бога. Ето 
защо тази най-важна библейска истина е представена като просветляваща “земята” с 
нейната слава (Откр. 18:1). 
 В Откр. 14:6 тя е наречена “вечното благовестие”, което трябва да се проповядва 
на “всеки народ и племе, език и люде”. Болшинството от Божия народ, намиращо се в 
различните църковни деноминации и дори сред хората, непосещаващи църква, ще чуе 

                                                 
191 “Òàéì”, 9 ñåïòåìâðè 1991 ã. 
192 Ïàê òàì 
193 “Íþçóèê”, 9 ñåïòåìâðè 1991 ã. 
194 “Êëþ÷îâåòå íà òàçè êðúâ”, ñòð. 492 
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гласа на “добрия Пастир” и ще Го “последва” (Йоан 10:11, 27). И тъй, пророчеството от 
Дан. 11 гл. разкрива, че 
 

известия от изток и от север ще го смутят. 
 
 В пророческия език “изтокът” е посоката, от която идва ангелът, носещ Божия 
печат (виж Откр. 7:1-3). Въпросният печат в това пророчество, е свързан с Божия закон, 
който трябва да бъде запечатан в сърцата на Неговия народ (виж Исая 8:16). Това е 
“новият завет”, против когото се “разяряват” обединените сили на католицизма и 
протестантизма (виж Евр. 8:10; 10:16, 17; Дан. 11:30). Божият народ има на челата си 
Неговото “име”, представляващо Неговия характер – препис на закона Му (виж Откр. 
14:1-5; Изх. 33:18-34:7). 
 В Исая 14:12-14 и Езек. 1:4 Исус е описан като истинския северен цар. При 
Неговото завръщане силите на тази земя ще бъдат стъпкани като грънчарска глина и ще 
се основе Неговото царство, което никога няма да бъде премахнато (виж Дан. 2:44, 45; 
Исая 41:25; Откр. 2:27; 19:11-21). 
 Но до това време ще се разраства конфликтът между поклонението на Бога 
според Неговите заповеди и поклонението на Рим заедно със светостта на неделята. 
Много хора ще осъзнаят истинската важност на борбата. Те ще разберат, че не могат да 
се покланят на Бога по “човешки заповеди”, за да не се окаже, че са Му се покланяли 
“напразно” (Марко 7:7). 
 Те ще приемат вестта на “вечното благовестие” да се покланят на Бога и точно 
това притеснява Новия световен ред. В крайна сметка той ще се опита да “унищожи” 
верния остатък, който пази Божиите заповеди (виж Откр. 12:17; 14:12; Дан. 11:44). 
 Тези, които успеят да се отърват от ръцете на новия световен ред, са 
символизирани с племената на “Едом, Моав” и “Амон” (Дан. 11:41). Кои са 
представени чрез тези племена? 
 В цялата Библията срещаме тези племена като врагове на Божия народ. И все 
пак в едно паралелно на Откр. 18:1 пророчество, където земята бива просветлена от 
Божията слава, тези племена се “покоряват” на вестта да се покланят на Бога според 
Неговите заповеди (виж Исая 11:11-14). Тези пророчески стихове разкриват, че 
мнозина, които някога са се противопоставяли на “вечното благовестие”, ще го приемат 
в последните дни. По този начин ще се отърват от ръката на гео-политическата сила, 
символизирана в Дан. 11 гл. със Северния цар. Когато славата на Божието вечно 
благовестие изпълни земята, мнозина, които някога са били врагове на истината, ще 
осъзнаят истинския проблем и ще се присъединят към Божия народ. Но какво ще ги 
накара да променят мнението си? Възможно ли е това да е истинското разбиране на 
духа на Антихриста в светлината на Божия характер? 
 
 

ГЛАВА 15 
ДУХЪТ НА АНТИХРИСТА 

 
 През 1688 г. Джон Лок пише за принципите на религиозната свобода и връзката 
им с Библията. “Църквата”, твърди той, “беше доброволно общество и по естество 
никой не бе принуден да членува в дадена секта, но всеки доброволно се 
присъединяваше към онова вероизповедание и деноминация, които считаше за 
приемливи от Бога. Църквата нямаше право да използва сила или принуда, защото 
нейният основател не й беше дал такава сила и защото никой не може да бъде спасен 
от друга религия, освен от онази, в която свободно вярва. Ето защо Лок изискваше 
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“абсолютна свобода, справедлива и истинска, равна и безпристрастна свобода – за 
всички разколници не като благоволение или акт на снизхождение, но като законно 
право.”195 
 Това се потвърждава и от Божието слово. Никой мъж или жена не може да се 
радва на вечно спасение, ако свободно и доброволно не е избрал да служи на Бога от 
сърце (виж Ис. Нав. 24:15; Йоан 4:24; Римл. 14:5-10). Ето защо всяка религиозна сила 
или църква, стремяща се да диктува на съвестта чрез принуда, всъщност работи за 
вечната загуба на душите. Затова в Откр. 14 гл. Бог ни предупреждава за религио-
политическата сила в края на времето, наречена Вавилон, която “принуждава” или 
“кара” хората да се “покланят” на Бога според диктата на човеци (виж Откр. 14:8; 
13:16). 
 А защо великият град Вавилон, използван в Библията като символ на земната 
сила в последните дни на човешката история, е обявен за паднал? Защото “напои 
всичките народи от виното на своето разпалено блудстване” (Откр. 14:8). 
 В тържествената вест на трите ангела от Откр. 14 гл. е залегнал принципът за 
религиозната свобода. В днешното общество все още съществува силно отвращение 
към престъпленията, включващи принудително подчинение, нарушаващо волята на 
другия. Все още се чува един глас, убеждаващ онези, които биха го чули, за 
необходимостта от закрила от всички актове на принуда, проявяващи насилие над 
съвестта и оскверняващи свободната воля.  
 Един “силен глас” от небесен произход обвинява някаква религиозна сила, че е 
най-големият насилник на свободния избор (виж Откр. 14:7, 9). Ако човечеството все 
още изпитва силно отвращение към физическото насилие над безпомощните жертви, 
колко ли силно е Божието недоволство от онези, които насилват волята и съвестта под 
маската на религиозната кауза. Нищо чудно, че Откр. 14 гл. ни предупреждава за 
ужасния гняв на оскърбения Бог. А причината за предупреждението – част от “вечното 
благовестие” може да се намери в религио-политическата система, стремяща се да 
принуди “всички” да се покланят на Бога по нейните диктати (виж Откр. 13:15-18; 
14:6). 
 Седемте последни язви, неразмесени с Божията милост, ще се излеят над една 
сила, стремяща се незаконно да подложи на принуда съвестта на хората по 
религиозните въпроси. Нашият състрадателен Баща ни разкрива, че подобна принуда в 
името на религията Му е обидна. 
 

В Дух и истина 
 
 Нашият Създател не е Бог на принудата. Библията казва, че ние трябва да 
“изберем” на кого да служим (виж Ис. Нав. 24:15). Не трябва да спазваме Божиите 
заповеди, защото сме заплашвани, че ще ни липсва храна и облекло или че ще 
изпитваме умствени или физически болки, а от любов (виж Йоан 14:15). “Елате сега, та 
да разискваме, казва Господ” (Исая 1:18). Представяйки жертвата на Голгота като 
доказателство за любовта Си, Бог-Отец разисква с човечеството, като се надява, че ще 
изберем да Му се покланяме в “дух и истина” (Йоан 3:23, 24). 
 Божията доброта ни води до покаяние и Исус Христос и то разпнат, привлича 
при Бога всички хора (виж Римл. 2:4; Йоан 12:32). Хората, избрали да гледат към Онзи, 
Който “толкова възлюби света, щото даде Своя Единороден Син”, не могат да направят 

                                                 
195 Óéëÿì Óîðúí Ñóèò, “Ðåëèãèÿòà â êîëîíèàëíà Àìåðèêà”, ×àðëç Øðàéáíúðñ åíä Ñàíñ, Íþ Éîðê, 1942 
ã. 
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нищо друго, освен да Му се покланят. От тук и самото доказателство за истинската 
религиозна кауза – то черпи силата си от убеждението в Христос. 
 Наистина, в Откр. 14 гл. Бог ни предупреждава именно за обединението на 
църквата и държавата за насилственото налагане над населението на религиозни 
съблюдавания. 
 Цялото човечество е било изкупено от смъртта на Исус Христос на Голгота и 
ние сме Негово притежание. Библията твърди, че “сме Господни”, за да бъдем съдени 
от Него, а не един от друг (виж Римл. 14:8; Матей 7:1-5). Относно съответните ни 
вероизповедания и спазването на религиозни задължения ние трябва да позволим на 
всеки да бъде напълно уверен в своя ум (виж Римл. 14:5). Ако по отношение на 
религиозните убеждения на хората някоя религио-политическа сила или отделни хора 
се поставят на мястото на Христос като техен съдия, те стават Анти-Христ; действат 
против Христос, Който единствен може да привлече хората при Себе Си. Те използват 
принуда, която е толкова обидна за Бога, че Той произнася вечно наказание над 
пропагандиращите и подкрепящите я. 
 Джон Уесли, основателят на Методистката църква, ни е оставил следното свое 
прозрение за религиозната свобода: “Не осъждайте никого, че не мисли като вас. Нека 
всеки се радва на пълната и неограничена свобода да мисли самостоятелно. Нека всеки 
човек използва собствената си преценка, тъй като всеки трябва лично да отговаря пред 
Бога. Отвращавайте се от всеки подход на духа на гоненията, от каквато и да са степен. 
Ако не можете да разисквате и да убедите човека в истината, никога не се опитвайте да 
го накарате да я приеме насила. Ако Любовта не може да го принуди да дойде, оставете 
го на Бога, Съдията на всички”. 
 Библейското пророчество ни предупреждава, че в пряк контраст на този 
принцип ще бъде установено единно световно правителство (виж Матей 24:9; Откр. 
13:3, 7, 15-17). То “ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките 
скъпоценности на Египет”, “за да не може никой да купува или да продава, освен оня, 
който носи за белег името на звяра или числото на неговото име” (Дан. 11:43; Откр. 
13:17). Това загатва, че всички трябва мълчаливо да се съгласят с тази сила, като се 
покланят на белега на нейната власт – или в противен случай ще изгубят 
икономическите си права да купуват и продават; възможно е да изгубят дори и живота 
си (виж Дан. 11:44). 
 Ние, хората, ще бъдем изправени пред труден избор. Ще излезем ли от 
фалшивата система на поклонение и ще последваме ли гласа на Исус или ще тръгнем 
по пътя на добронамерени хора и ще се надяваме на най-доброто? Спасителят казва: 
“Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам и те Ме следват” (Йоан 10:27). 
 

Освобождението на Божия народ 
 
 “И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се 
подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ 
съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват – всеки, който 
се намери записан в книгата” (Дан. 12:1). 
 Тук за Божия народ се казва, че ще бъде освободен от някакво “време на 
страдание”, каквото никога не е бивало, откак съществуват народите. Имайки предвид 
всичко, което Бог е направил за нас и ни е разкрил, бихме направили добре, ако 
попитаме: Как да се озовем сред този народ? 
 Текстът казва, че освободените са “се намерили записани в книгата”. В 
допълнение на пророчествата от Данаил, Откр. 13 гл. ни разкрива, че “всеки, чието име 
не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне” ще 
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се “покланят” на Бога според диктата на Новия световен ред (Откр. 13:8). В такъв 
случай, много е важно имената ни да са записани в книгата на живота на Агнето. Но 
как могат да бъдат записани в тази небесна книга? 
 Библията отговаря на този въпрос в Мал. 3:16. Там ни се казва, че се води 
“възпоменателна книга” за всички, които се “боят от Господа и мислят за името Му”. А 
в оригиналния език “име” отново означава “характер”, а обещанието е доразвито в Пс. 
91. 
 Контекстът на Пс. 91 наистина ни представя едно време на голяма скръб, с 
хиляди умиращи покрай нас – време на скръб, каквато не е имало дотогава. Но Бог ще 
“избави” онези, които знаят Неговото “име” или “характер”. Те са описани отново в 
Откр. 14:4 като следващи Агнето където и да отиде, като Неговото “име” или 
“характер” е записан на челата им. 
 Гледайки Христос, те са се променили по Неговия образ, като по този начин са 
отказали да признаят светостта на неделята – белегът на човешкия авторитет (2 Кор. 
3:18; Откр. 14:3; 15:2, 3). Въпреки че са “намразени от всичките народи” заради 
спазването на Божия закон, те ще бъдат избавено от Бога във времето на скръбта, 
каквато не е имало никога (виж Матей 24:9; Дан. 12:1). 
 На онези, които са верни на Бога, непоклатими от рева на змея, е обещано място 
в Божия нов световен ред. Нашата молитва е ти, скъпи читателю, да избереш да бъдеш 
там. Бог да те благослови! 
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