
ОТКРОВЕНИЕ 13:11-18 

 

БЛЕГА НА ЗВЯРА 

 

Прочит: Откровение 13:11-18 

 

В 12 глава  Йоан започва да ни представя какво се случва зад сцената на 
истирията. Той ни прави свидетели на една война – войната между змията 
и жената започнала още в едемската градина.  
Змея, който е сатана, преследва жената (= църквата) и всеки един от 
нейното потомство, който вярва в Христос. 
В  13 глава ние видяхме, че той призовава помощник – един звяр, който 

излиза от земята. Това не е антихрист, а държавата, която поставя себе си 

на мястото на Бога и преследва Неговите хора. Аз зная, че за някои по 

възрастните тук познават това от опит защото са го изпитали на гърба си в 

едно време когато да бъдеш християнин се плащаше доста по-висока цена 
отколкото днес. 
Сега във втората част на 13 глава ние четем продължението на историята.  
Първият звяр вече се е появил. В ст. 7 се казва: и позволи му се да воюва 

против светиите и да ги победи; и да де му се власт над всеки род и 

племе, език и народ. 

И сякаш първия звяр преследващ църквата не е достатъчен, че сега сатана 
извиква и втори помощник: 

13:11 И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, 

като агнешки, а говореше като змей. 

Кой е този втори звяр?  

За него се казва, че излиза от земята. Това означава, че той е свързан с 
нещо човешко – човек е направен от земя и обитава земята. Яков в своето 

послание, като че ли загатва какво можем да очакваме от този звяр. В 3 

глава той говори за два вида мъдрост, които могат да получат хората.  
Яков 3:13-15 Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела 

чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си 

имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против 

истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, 

животинска, бесовска; 

От това, което ни казва Яков ние можем да очакваме от този втори звяр да 
се хвали и да лъже против истината. И текства в Откровение ни го описва 
именно по този начин - той говори като змей т.е. чрез него говори сатана. 
Но стихът добавя и още един интересен детайл.  

Имаше два рога като агнешки. Какво може да означава това? Природата 
на този звяр е сатанинска, но външно той прилича на агне. Йоан иска да ни 

каже не само, че втория звяр изглежда външно безобиден, но и че се 
опитва да имитира и да се преправи на Христос.  



Това е звяр, който мами, който се представя за нещо, което не е и обещава 
спасение каквото не може да даде?  

Той (както и първия) не е някаква конкретна личност, която ще се появи в 

точно определен момент от историята, а е лъжерелигията във всяко време 
и във всичките й разнолики проявления. Спомнете си думите на Христос: 
Матей 24:23-26 Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, 

не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще 

покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, 

и избраните. Ето, предсказах ви. И така, ако ви кажат: Ето, Той е в 

пустинята - не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи - не 

вярвайте. 

Те са в пълно съответствие с Откровение.  
Но тук има и нещо по-голямо. Ако внимателно следим текста ние ще 
видим, че с образа на втория звяр Йоан завършва един по-голям образ – 

образа на сатанинската троица, която е пълна противополжност на 
Божествената троица.  
Ние вярваме в един Бог в три лица – Бог Отец, Син и Свети Дух. Тези три 

лица имат една природа, една воля и една цел, която е спасението на 
хората. Бог Отец промисля нашето спасение, Синът го изработва, с Духа го 

реализира.  
Но сега ние виждаме, че съществува и сатанинска троица – змея, звяра от 
морето и звяра от земята или както Йоан го нарича по-нататък – 

лъжерпорока. Те също имат една природа, една воля и една цел – и тази 

цел е противоположна на Божията – да погубят хората. Сатана измисля 
начина, звяра убива, лъжепророка мами.  

Сатана ще се опитва първо да преследва и да убие физически вярващите. 
Но ако не успее той е довелен и ако ги излъже, ако им представи един 

фалшив спасител. Физическа или духовна смърт за него не е от толкова 
голямо значение понеже крайният резултат е един и същ.  

(Това е една от причините ние да познаваме библиите си – в противен 

случай ние много по-лесно падаме жертва на неговата измама). 
Ст. 12 ни показва как тези два звяра действат заедно: 

Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и 

принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято 

смъртоносна рана беше оздравяла. 

Йоан ни казва, че фалшивата религия и измамата ще подкрепят и ще 
помагат на управляващата безбожна система. В дните на апосотла това е 
било реалност – човек е трябвало да се поклони на императора като на бог 
или е бил преследван. Езическите свещеници са били свързани с властта и 

са одобрявали и подпомагали гонението на църквата като в същото време 
са признавали и проповядвали, че императора е бог. 
Ст. 13-15 говорят за начина, по който този свяр ще мами хората: 



И вършеше големи знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето 

на земята пред човеците Той мамеше живеещите на земята чрез 

знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като 

казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който 

беше ранен от меча и оздравя. му бе позволено да вложи дихание в образа 

на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да 

бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. 

Това напомня за чудесата на пророк Илия, при който два пъти от небето 

пада огън – първия път, за да изгори жервтите, а втория изпратените от цар 

Ахав войници, които идват да задържат пророка. И в двата случая това е 
било доказателство, че той говори от името на истинския Бог. Този звяр 

имитира Илия, но вместо да насочва хората към Бога ги отдалечава от 
Него. Но връзката с Илия, която Йоан прави е по-дълбока. Последния 
старозаветен пророк – Малахия, завършва книгата си с едно силно 

пророчество: 

Малахия 4:5-6 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде 

великият и страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите 

към децата и сърцето на децата - към бащите им, да не би да дойда и 

поразя земята с проклятие.  

Илия е пратеникът, който идва преди Исус Христос. От евангелията ние 
знаем, че това е Йоан Кръстител. В откровение виждаме, че звяра действа 
като един нов Илия – само че насочва хората не към Христос, а към един 

фалшив Месия.   

Този звяр ще показва големи чудеса. Йоан ни казва: вършеше големи 

знамения. Ние вече чухме предупреждението на Исус в Матей: ще се 

появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения 

и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Същото 

казва и апостол Павел когато в 2 Солунци говори за издването на човека на 
греха, когото той описва по следния начин: този, чието идване се дължи 

на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, 

лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата. 

И аз искам добре да чуете това, което ще кажа сега. Бог не случайно дава 
толкова често това предупреждение. Християните знаят, че техния Бог е 
силен и може да върши чудни неща. Ние можем да очакваме да видим 

чудеса в нашия живот. Но Бог не е единственият източник на чудесата. И 

аз познавам християни, които толкова се прехласват по чудесата, които 

толкова ги търсят и желаят да ги видят и преживеят, че престават да 
изпитват това, което виждат и преживяват. По този начин някои от тях са 
подмамени към учения и групи, които се наричат християнски, но на 
практика нямат нищо общо с Христос.  
Отново, както казахме и преди, нашата защита е Библията – Божието 

слово. Ако я познаваме и изпитаваме всичко чрез нея няма да бъдем 



заблудени лесно. И обратно, ако я отваряме рядко  рзчитаме на 
опитностите си опасността за нас нараства много.    

Втор. 13:1-4 Ако се въздигне сред тебе пророк или съновидец и ти посочи 

знамение или чудо, и се сбъдне знамението или чудото, поради което той 

ти говори и каже: Да идем след други богове (които ти не си знаел) и да 

им служим, - да не слушаш думите на онзи пророк или на онзи съновидец; 

защото Господ, вашият Бог, ви изпитва, за да узнае дали обичате 

Господа, вашия Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. Господа, вашия 

Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, 

Неговия глас да слушате, на Него да служите и към Него да се 

придържате. 

Вторто нещо, което се казва е, че този лъжепророк издига образ на звяра и 

кара хората да се покланят пред него. Това не някакво предсказание за 
бъдещето. Йоан е видял с очите си как това се случва. През 1 век римските 
императори започват да се обявяват за богове и да изискват да им бъде 
отдавана почест като на такива. В цялата имеприя е започнало издигане на 
храмове на този нов култ като във всеки от тях е стояла статуя на 
император, пред която хората са се покланяли и на която са приансяли 

жертви. Мала Азия (откъдето пише Йоан) е точно областта където този 

култ е възникнал първи и е бил най-силно разпространен. Имало е много 

легенди свързани с тези мператорски образи – в някои от тях се казвало, че 
те са проговаряли. И когато Йоан е писал тези думи първите му читатели 

са разбирали много добре какво им казва той.  

Но ако мислим, че тези говорящи образи са само легенди от миналото ние 
много бъркаме. Днес също имаме такива. И аз съм ги чувал как говорят 
Спомням си как в моето училище всяка година имахме рецитал посветен 

на Ленин. Всички деца бяха принуждавани да участват като със стихове 
хвалят един отдавна мъртъв човек, когото сатана е използвал мощно. В 

определен смисъл това беше идолопоклонство, при което един образ 
(физически или умствен) оживяваше и започваше да говори и да представя 
едно послание. Какво ли щеще да стане ако някое дете, което вярва в 

Христос и осъзнава какво става откаже да рецитира или да слуша това? 

Дали по този начин не се е изпълнявявало съвсем буквално това, което 

Йоан пише? 

Ще отида и още по-нататък. На моменти този звяр е ставал толкова силен и 

влиятелен, че е успявал да накара дори църквата да приеме и да 
пропагандира този лъжемесия. Когато нацизма обхваща Германия една от 
най-сините съпротиви срещу Хитлер идва от страна на църквата. И тогава 
Хитлер притиска църквата. Той иска тя да го подкрепи и да каже 
публично, че  няма да приема евреи за членове, че Исус е бил от арийски 

произход, че арийците са истинският Израел – избраният народ и че 
Хитлер е водач изпратен от Бога, който ще донесе спасение и 

благоденствие на страната. И една част от църквата се примирява и 



проповядва това. Една друга, по-малка част, категорично отказва. Така 
германските християни се разделят на две групи – Германската църква и 

т.нар. Изповядваща църква. Един от нейните водачи е богословът Дитрих 

Бонхофер. Заради своята съпротива срещу режима той е лишен от правото 

да проповядва, арестуван и накрая обесен по лична заповед на Хитлер. Но 

преди да умре той ише една книга наречена „Цената на ученичеството”, в 

която говори за вярата и копромиса и въвежда едно ново понятие в 

богословието – „евтина благодат.”  

Евтина благодат означава благодат продавана на пазара като залежла 

стока от амбулантни търговци. Евтина благодат означава благодат 

като доктрина, принцип, система. Евтината благодат означава 

оправдание на греха без оправдание на грешника. Евтината благодат е 

проповеяване прощение на греховете без изискване за покаяние, кръщение 

без църковна дисциплина, причастие без изповед, прощение без лична 

изповед. Евтината благодат е благодат без ученичество, благодат без 

кръста, благодат без Исус Христос, жив и въплатен. Скъпата благодат е 

съкровище скрито в полето, заради което човек на драго сърце би продал 

всичко, което има. Тя е бисер с огромна стойност, който, за да купи 

търговецът би продал всички свои стоки. То е царската заповед на 

Христос, заради която човек би извадил окото си, което го съблазнява, 

то е заповедта на Христос, заради която ученикът оставя мрежите си  

и тръгва след Него. Скъпата благодат е благовестие, което трябва да 

баде търсено отново и отново, дар, който трябва да се иска, врата, на 

която човек трябва да хлопа. Такава благодат е скъпа, защото ни 

призовава да следваме и е благодат защото ни прозовава да следваме Исус 

Христос. Тя е скъпа защото струва на човека живота му и е благодат 

защото дава на човека единственият истински живот. Тя е скъпа 

защото осъжда греха и е благодат защото оправдава грешника. Тя е 

скъпа защото струва на Бога Собствения Му Син: с цена сте били купени 

и това, което струва на Бога толкова много не може да бъде евтино за 

нас. Преди всичко тя е скъпа, защото Бог не сметна, че Собственият Му 

Син е твърде скъпа цена, която да плати за нашия живот, но Го предаде 

заради нас. До този ден ние се борим за скъпа благодат. 

Думите на Бонхофер са много точно предупреждение – Божията благодат, 
нашето спасение е нещо твърде скъпо, за да позволим да правим 

компромиси с нашата лоялност. Те могат да принадлежат само на Бога. 
Ние не се спасяваме защото сме баптисти или защото ходим на баптистка 
църква, или защото всяка неделя слушаме проповеди – ние се псасяваме 
понеже (и ако) следваме Бога. Примера с Германия показва, че понякога 
може да се наложи да застанем дори срещу църквата като институция – ако 

тя направи компромис със своето посвещение на Христос.  



Това, което казвам не ми харесва и ме плаши. Но наскоро имах 

възможност да разгледам стари български църковни публикации, в които 

висши църковни служители хвалят комунистическото правителство.   

Бог ще запази своята невидима църква и верните, но мисля, че е напълно 

възможно църквата като институция да се предаде, да изневери на 
истината и да започне да служи на сатана. Това е начина, по който действа 
звяра от земята.  
Но Йоан продължава да говори: 

13:16-17 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, 

свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, 

за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за 

белег името на звяра или числото на неговото име. 

Така ние достигаме до белега на звяра – едни стихове, за които 

християните говорят и спорят много. Какво представлява този белег? Кога 
ще започнат да го поставят? Дали няма да бъдем заблудени и да го 

приемем без да знаем? Християните искат да знаят. Всяка година чета 
статии и получавам в пощенската си кутия писма, които твърдят, че са 
намерили отговора. Най-често той е свързван с някакъв вид чип и/или нова 
валутна система. 
Искам да ви кажа още от начало – библията не говори за нищо такова. 
Можете да я прочетете цялата и няма да намерите дори един стих, който 

говори за чипове или нови валутни, икономически системи.  

Този израз се среща на едно единствено място в библията и това е текста 
от Откровение, който току що прочетохме. Но все пак тези няколко кратки 

стиха ни казва много неща.  
1. Този белег е универсален – той ще бъде приет от всички. И 

принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и 

роби, да им бъде сложен белег. Хората ще бъдат принуждавани да приемат 
този знак и те ще го приемат.  
2. Изключение ще направи само една малка група. Ние четем за нея отново 

в Откровение 7:1-3 След това видях четири ангела, стоящи на четирите 

ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа 

никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И 

видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия 

Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено 

да повредят земята и морето, и каза: Не повреждайте земята, нито 

морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите 

на нашия Бог.  

С други думи така както сатана подпечатва тези, които са негови така и 

Бог подпечатва тези, които са Негови. Йоан използва двата образа като 

контраст, за да подчертае разликата между двете групи хора. Библията ни 

дава възможност да продължим и по-нататък. Ние знаем какъв е този печат 
на Бога. Павел го обяснява в  



Ефесяни 1:13-14 Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. 

благовестието на нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте 

запечатани с обещания Свят Дух, Който е залог за нашето наследство, 

докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на 

Неговата слава.  

Тук ясно ни се казва, че този печат е Светия Дух или по-скоро действието 

на Духа, което ни определя като принадлежащи на Бога поради нашата 
вяра в Него и поради това, че сме се доверили на Христос за спасението си. 

Ст. 14 казва, че това е залог за нашето наследство т.е. това прави нашето 

спасение сигурно, защото Бог поема задължението да ни опази до края ако 

Му останем верни. Същото ни казва и текста от Откровение: - преди Бог да 
нанесе наказанията на света заради неговото неверие и грях Той 

подпечатва тези, които вярват в Христос, за да не бъдат повредени.  

Следователно, ние виждаме, че слагането на печата не е свързано с някакво 

физическо маркиране, а с вярата или с неверието.  

Книгата Откровение говори не за един, а за два печата – печата на Бога и 

белега на звяра. Всеки човек получава един от тях. Ние не можем да 
променим това. Единственото, което можем да изберем е кой печат да 
получим. Светия Дух ни запечатва когато приемем Христос за личен 

спасител. Ние получаваме белега на звяра когато отхвърлим благата вест и 

Христос и изберем сатана за свой господар.  

Всъщност думата, която при нас е преведена като печат може да означава 
“стигма,” или “клеймо,” което е било поставяно на телата на робите, за да 
се знае кой е техния господар. Апостолите в своите послания често 

наричат себе си “слуги на Исус Христос.” В оригиналния гръцки език 

думата е още по-силна – тя е “роби”.  Нехристияните не смятат себе си за 
роби на някого, но те са роби на сатана. Може и да не знаят това, може и да 
не го признават, но на практика са точно такива. И както Бог познава 
Своите и ги е запечатал, така и сатана познава своите и също ги е 
запечатал.  

3. На трето място за този печат се казва, че се поставя на челото или на 
дясната ръка. Челото и десницата са образен начин да се каже, че това е 
свързано с начина, по който мислиш и с начина, по който действаш. Това, 
което Йоан казва е, че нашия начин на живот определя с кой печат ние ще 
бъдем подпечатани. Но и обратното също е вярно. Ние идваме при Бога 
такива каквито сме (и идват всякакви хора), но веднъж дошли ние се 
променяме към по-добро. Започваме да мислим и да действаме по нов 

начин. Отново: християнин, който се отрече от Бога също променя живота 
и мисленето си, само че не към по-добро, а към по-лошо. 

4. На четвърто място се казва, че никой, който не приеме белега не може да 
купува или да продава.  Това не е било някаква тайна, за която вярващите 
по времето на Йоан са се чудели какво ли означава. Както казахме, за да 
докаже лоялмността си към държавата всеки гражданин е трябвало да 



принесе жертва пред статуята на императора. На всеки, който е правел 

това се е издавала специална грамота с императорски печат. Липсата на 
такава грамота е водела до сериозни последствия и преследване. Първите 
християни напълно са разбирали думите в Откровение защото са се борели 

с нещата описано в него.  

Някои от нас също разбират това много добре. По време на 
комунистическия режим да кажеш, че си християнин е означавало забрана 
да учиш в униерситет, да упражняваш професията си, изселване и 

поставяне в най-лоши условия. 

5. На последно място се казва, че този печат е всъщност някакво число.  

Ст. 18 Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на 

звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и 

шест. 

За съжаление нашите преводи не предават съвсем добре стиха. Един по- 

правилен превод е: Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне 

числото на звяра, защото е число на човекА. (точка). А числото му е 

шестстотин шестдесет и шест. 

Йоан не иска да каже, че от 666 е свързано с някакъв конкретен човек, а че 
това е числото на човека изобщо, който е бил създаден на 6-я ден. Така 
както 777 е числото на съвършената пълнота на святата троица така и 666 е 
несъвършенството на човека.  
6 никога няма да стане 7, човек никога няма да стане бог, колкото и да се 
опитва. Йоан като че ли се обръща към хората и казва: Кое число според 

вас подхожда на лъжливата религия? Вие само го пресметнете? Ако сте 
мъдри и разумни ще разберете, че това е 666 – винаги опитващо се да 
достигне 7, но никога не успяващо да го направи. Това е число, което 

говори за поражение, върху поражение, върху поражение.   
Така въпросът, който краят на 13 глава от Откровение поставя пред нас е: 
Ние мъдри ли сме? Ако сме такива ще видим ясно, че никой друг не може 
да ни даде това, което Бог обещава. Нека да помним това винаги когато 

минаваме през трудности.  

“Срах от Бога е начало на всяка мъдрост.” 


