
Упътване

* Цитираните (последователно) текстове тук обхващат: * Структура на разполагане на текста в трите колони и обхват на темите:

4:1 – 10:7

10:8 – 11:14

11:15 – 11:19 ← - - - 
12:1 - 14:20

15:1 – 22:20 ← - - -  - -

Вземането му в небесата,

Звярът и лъжепророка - в огненото езеро

сатаната окован и хвърлен в затвор

Разкр. 4:2-5:14

Бог унищожава тази земя

- новият Йерусалим на новата земя

Обща Предистория
Маркос 13 Лукас 21 Разкр. 4 Разкр. 10:8-11 Разкр. 12:1- Други книги

Разкр. 10:(11) Разкр.12:1-5

Мк. 13:1-4 Мт. 24:1-3 Лк. 21:5-8

Разкр. 10:(11) Разкр. 12:5,6

Разкр. 4:1 Разкр. 10:(11) Разкр. 12:(6) Други книги

Разкр. 4:2-5:14

Мк. 13:5-8 Мт. 24:4-8 Лк. 21:8-11 Разкр. 6:1 Други книги

ще има земетресения на разни места, и ще има големи земетресения,

и безредици епидемии и земетресения и епидемии.

Разкр. 10:(11) Разкр. 12:7-12 Други книги

Мк. 13:9-23 Мт. 24:9-28 Лк. 21:12-24 Разкр. 6:7 Разкр. 11:1-(2) Разкр. 12:13 Други книги

Мк. 13:14 Мт. 24:15 Лк. 21:20

* започва по-надолу * започва по-надолу

Мк. 13: Мк. 13:(14)-18 Мт. 24: Мт. 24:16-20 Лк. 21: Лк. 21:21-23 Разкр. 12:14-16

Мк. 13:19-20 Мт 24:21-22 Лк. 21:(23)-24 Разкр. 11:(2) Други книги

Разкр. 11:3

2.5.1.  сатаната измамва света с лъжливи чудеса да приеме Звяра (и сатаната) за свой господар и Бог, и да му се покланят

Мк. 13:(21) Мт 24:(24) Разкр. 12:17

Мк. 13:21-23 Мт 24:23-26(-28) Разкр. 13:1-5

Ето предсказах ви. 

2.5.2.  Звярът, чрез светските си роби, преследва, мъчи и убива Божиите свети от всички народи

Мк. 13:9-13 Мт. 24:9-13 Лк. 21:(12)-18 Разкр. 6:7 (повт.) Разкр. 13:6-18

Разкр. 6:9-11

Мк. 13:24-25 Мт. 24:29 Лк. 21:25-26 Разкр. 6:12 Други книги

Мк.13:26 Мт. 24:30 Лк. 21:27-28 Разкр. 7:1-3 Разкр. 11 Разкр. 13: Други книги

4.1.  Първо са взети Божиите свети хора от (плътския) Израел

Мк.13:27 Мт. 24:31 Лк. 21 Разкр. 7:4-17 Разкр. 11 Разкр. 14:1-5 Други книги

4.2.  Призиви и Предупреждения

Мт. 24:14 (препл.) Разкр. 11 Разкр.14:6

4.3.  …След това Божиите свети хора от другите народи са взети в небесата 

Мк.13:27 (повт.) Мт. 24:31 (повт.) Разкр. 7:9-17 Разкр. 11 Разкр. 14:

Разкр. 14:14-16

4.5.  Насърчения и предупреждения относно съживяването на мъртвите и грабването

Марк 13:28-37 Мт. 24:32-44 Лк. 21:29-36 Разкр. 11

Разкр. 8:1-9:21

5.1.  1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та тръба (на 7-мия печат)...

Разкр. 8:6-13 Разкр. 11:4-6

5.2.  1-во “Горко!” - 5-та тръба (на 7-мия печат)

Разкр. 9:1-12

5.3.  2-ро “Горко!” - 6-та тръба (на 7-мия печат)

Разкр. 9:13-21 Разкр.11:6

Мк. 13 Мт. 24: Лк. 21 Разкр. 10:1-7 Разкр. 11:7-13 Разкр. 14 Други книги

5.3.  3-то “Горко!” -  7-та тръба  (на 7-мия печат)

Разкр.11:15-19

Разкр. 15:1-8

5.3.1.  7-те чаши от 3-то “Горко!”  (т. е. от 7-та тръба на 7-мия печат)

Разкр. 16

Разкр. 17

5.3.1.1.1.  Разкриването на тайната на развратницата от видението и на звяра, VIII-ят цар..

Разкр. 17:

5.3.1.1.2.  Унищожаването на големия град, който царува над земните царе

Разкр. 18

5.3.1.1.3.  Радостта от унищожаването на развратницата Вавилон, т. е. града, който царува над земните царе

Разкр. 19:1-4

5.4.  Край на Божия гняв. Наближава сватбата на Агнето.

Разкр. 19:5-10

Мт. 24:14 Мт 24:28 Разкр. 19:11-21 Разкр. 14:18-19

Мт 24:28 (повт.) Разкр. 19:17-20

Мт 24:28 (повт.) Разкр. 19:21 Разкр. 14:20

Разкр. 20:1-3

7.2.  Помазаникът дава на светите си да съдят живите

Разкр. 20:4

Разкр. 20:(4)

и те оживяха 

Разкр. 20:(4)-5

и царуваха с помазаника хиляда години.

Другите мъртви не оживяха докато не се свършиха хилядата години.

Разкр. 20:(5)-6

Разкр. 20:7-10

9.  Съд на Умрелите

9.1.  Бог унищожава сегашните земя и небе

Разкр. 20:11

10.2.  съживяването на останалите мъртви и съдът им пред Божия престол

Разкр. 20:12-24

10.  Ново небе и нова земя, в които обитава праведност

10.1.  Новият Йерусалим слиза на новата земя

Разкр. 21:1-27

10.2.  Жената на Агнето

Разкр. 21:1-27

10.3.  Светилището в новия Йерусалим

Разкр. 21:1-27

10.4.  Дървото на живота

Разкр. 22:1-21

10.5.  Послеслов

Разкр. 22:1-21

Хронология на събитията в края на епохата

Настоящата таблица цели да покаже последователно изложени и съгласувани по-главните пасажи от Св. Писания,
описващи събитията, които ще се случат в края на епохата. Таблицата има 3 главни секции (колони): 
1. Текстовете от края на Марк, Матей, Лука, последователно изложени
2. Текста от Разкр. (Откр.) 4-22, последователно изложен в 3 колони
3. Текстове от други книги

Пасажите са изложени последователно (с изкл. на колона Други книги), като съвпадащите моменти са разположени
на един и същи табличен ред. 

В Марк, Матей и Лука помазаникът описва Голямата скръб първо накратко и
след това - подробно. При тези пасажи второто (подробното) описание е
разположено отдясно, паралелно на първото (краткото) описание, като са
съгласувани изрично споменатите съвпадащи моменти. Напр. вж Марк 13:23

Колоната Разкр. е разделена на три под-колони. В първата е поместена
основната хронологична линия, а във втората и третата са изнесени за яснота
два пасажа (Разкр. 10:8–11:14  и  12:1–14:20), които се явяват пред-
история (и след-история на 2-рата) на две събития от главната хронологична
линия. 

В таблицата има и коментари. Те се предхождат от звездичка (често - и номер) , оцветени са в сив
цвят и са с наклонен шрифт*1. Напр.: 

* Това е общ коментар към целия „стих“
*1 Това е коментар към „шрифт“
*2 Това е друг коментар

Понякога и части от цитираните пасажи също са осветени в сиво (напр. част от изречение), но не с
наклонен шрифт. Сивият цвят в случая означава, че тази част от изречението вече е била цитирана
или ще бъде цитирана повторно, понеже се отнася съответно за предходно или следващо събитие.
Това се прави за яснота, за да не се губи връзката и вътрешната логика в текста.

Увод

Марк 13гл,    Матей 24гл   и   Лука 21гл

Текстовете от края на книгите на Марк, Матей и Лука,
където господарят Исус разкрива подробности около събитията в края на епохата

Разкриване от помазаника Исус, дадено на Йоан (4-22гл),

в което Бог разкрива хронологично събитията в края на епохата 

Други текстове,

свързани със събитията в края на епохата

* Цитиран е текста от Разкр. 4 – 22гл. 

Основно събитията са разкрити в хронологичен ред. Два особени “вмъкнати” пасажа са:
- 10:8-11:14 - предистория преди края на второто “горко”(по време на гнева) и 
- 12:1-14:20 - обзор преди и след описването на третото “горко”. 
Понеже тези два пасажа отчасти преразказват вече разкритите събития, повтаряйки някои събития от основната хронологична
линия, то това може да изглежда объркващо. Съвпадението на събитията от тези два пасажа със събития от осн. хрон. линия е
естествено тъй като времената, които описват се припокриват. 
Тези две отклонения могат да създадат впечатление за непоследователност, но всъщност те са само отклонения на
основната хронологична линия. За по-голяма яснота тези два пасажа са изведени в две под-колони.

Описание на структурата на пророчеството: 
1:1 – 1:20   Увод
2:1 – 3:22   Слово от Божия син до всяка от 7-те общности в Асиа
4:1 – 22:21 Основната хронологична линия на разкритите бъдещи събития

* Цитираните текстове обхващат всички периоди от
края на епохата

* Главна хронологична линия, цитирана в
тази колона:

* Вмъкната предистория на
края на 2-то Горко (7-ми
печат, 6-та тръба) от гнева,
и самият край на 2-рото
Горко, 
цитирани в тази колона:

* Вмъкната пред- и след- история на
третото Горко (7-ми печат, 7-та тръба) от
гнева, цитирана в тази колона: 

 - - - - - →

 - - - - - →

Въплътяването на Божието слово - раждането
на единствения Божий син, Исус от Назарет

Начало на страдания (войни, глад,
земетресения, епидемии)

Начало на страдания     (1, 2, 3-ти печат)

Голямата скръб - началото на
властването и тиранията на Звяра 
(продълж. и през Божия гняв, след
Голямата скръб)

Голямата скръб     (4, 5-ти печат) Голямата скръб Голямата скръб - началото на властването  и
тиранията на Звяра (продълж. и през Божия
гняв, след Голямата скръб)

Съживяването на праведните
мъртви
Грабването им при Бога

Съживяването на праведните мъртви
Грабването им при Бога     (6-ти печат)

Съживяването на мъртвите 
Грабването им в Божиите небеса

Божият гняв 

(властването и тиранията на Звяра 
продължава)

Божият гняв     (7-ми печат):

(властването и тиранията на Звяра 
продължава)

1, 2, 3, 4, 5(1-во Горко),  6(2-ро),  7(3-то)-ма   тръба: [тук е нач. на 2-то Горко от
Божия гняв: 6-та тръба на 7-я
печат]

Краят на 2-то Горко от
Божия гняв: Силно
земетресение в Йерусалим,
след като там убиват 2-та
Божии свидетели / пророци.
1/10 от града ще се срути и
7000 души ще умрат. 

             1,    2,    3,    4,    5,    6,    7-ма   чаша [тук е 3-то Горко от Божия гняв: 
    7-те чаши на 7-та тръба на 7-я печат - с
тях се свършва Божият гняв]

Триумфално завръщане и слизане на
помазаника-цар на земята, да съди и
царува

Завръщането на помазаника на земята, да
съди и царува

Унищожаването на Звяра и земните
армии, дошли да воюват против
слизащия от небесата Божий
помазаник-цар

Унищожаването на Звяра и земните армии,
дошли да воюват против слизащия от небесата
Божий цар над всичко

Унищожаването на Звяра и земните армии,
дошли да воюват против слизащия от небесата
Божий цар над всичко

Помазаникът съживява светите, убити от
Звяра заради вярата им в Исус, и съди
живите чрез тях

Царуване на светите* с помазаника 1000
години, на тази земя

*Тези свети са били екзекутирани от звяра заради
вярата им в помазаника Исус. След това, когато Божият
син Исус се върне на земята, той ще ги съживи  от
мъртвите в нетление и те ще съдят и царуват с него на
тази земя. 

сатаната хвърлен в огненото езеро, където все
още биват мъчени звяра и лъжепророка (и не
изгарят)

Съживяване на неправедните мъртви
Божият съд на умрелите 
хвърляне в огненото езеро(„втората
смърт“)

- вечен живот с Бога, на новата земя

Матайос 24

* Относно Разкр. 1:1 – 3:22:
След благословението в началото на Разкр.
(1:1-1:10), 
Божият син говори на всяка от 7-те общности в
Асиа (1:11-3:22).   
  

* Разкр. 4 започва по-надолу, поради
хронологията    

И гласът, който бях чул от
небето, отново заговори с мен
и каза: „Иди и вземи
разгърнатия свитък, в ръцете
на вестителя, който стои на
морето и на земята.“ 
И отидох при вестителя и му
казах: “Дай ми свитъка.” 
Той ми отвърна: вземи и го
изяж. В корема ти ще бъде
горчив, но в устата ти ще бъде
сладък като мед.
И взех свитъка от ръката на
вестителя и го изядох; и в
устата ми беше сладък като
мед, а когато го изядох, стана
ми горчиво в корема.
И ми каза: трябва пак да
пророкуваш между много
народи и племена, езици и
царе.

* Предисторията на края на
второто “Горко!” (7-ми
печат, 6-та тръба), вж 8:13,
9:12, 10:6. 
Бог преразказва голямата
скръб и гнева (след нея), в
контекста на
свидетелстването на двамата
Божии свидетели и пророци. 
След като са свидетелствали
на целия свят за Исус в
продължение на 42 месеца, те
ще бъдат убити в Йерусалим 
(нар. духовно: Содом и
Египет), но  след 3,5 дни Бог
ще ги съживи от мъртвите и
ще ги вземе горе при себе си.

* Разкр. 12 започва по-надолу, поради
хронологията

И голямо знамение се яви на небето, - жена,
облечена със слънцето, с луната под краката
ѝ и на главата ѝ корона от дванадесет звезди.  Тя
беше бременна и викаше от родилни болки, като
се мъчеше да роди.  

И яви се друго знамение на небето, и ето голям
червен змей (гр. δράκων – голяма змия, дракон),
която имаше седем глави и десет рога, и на
главите му седем корони.  И опашката му, като
завлече една трета от звездите в небето, ги
хвърли на земята. 

И змеят застана пред жената, която щеше да
роди, за да изяде детето ѝ щом роди. И тя роди
момче, което ще пасе всичките народи с
желязна тояга*1

[вж. и Пс2.9] …

*1 т.е. тук се описва раждането на Божия син.

* Преди да опише третото “горко” през
седмата тръба (описано от 15:1 нататък), Бог
вмъква този обзор (12:1-14:20) между 11:19 и
15:1, описвайки отделно цялата история,
започвайки от от раждането на Божия син,
минавайки след това през голямата скръб,
съживяването на мъртвите и вземането им в
небето и, гнева (който е след голямата скръб). 
Тук, в 12:1-14:20, най-подробно е описано
царуването на личността “звяра”, заедно с
лъжепророка, 42 месеца (от началото на
голямата скръб до края на гнева, който е след
нея) над всички народи и езици. 

Предполагам, че целта на тази вмъкната
хронологична линия, 12:1-14:20, преди
описанието на третото ”горко”, е да
разбираме по-добре причините за третото
“горко”, което се описва от 15:1 нататък -
седмата тръба през времето на гнева.

И когато излизаше от светилището, казва
му един от учениците му: "Учителю, виж,
какви камъни и какви здания!" 

А Йесус отговори и каза му: "Виждаш ли
тези големи здания? Няма да остане камък
на камък, който да ме бъде съборен.

И когато седеше той на маслинения хълм,
срещу светилището, попитаха го насаме
Скалата и Якобос и Йоанес и Андреас:
“Кажи ни, кога ще бъде това? И кое е
знамението, когато всичко това ще стане?“

И Йесус излезе и си отиваше от
светилището, и учениците му се
приближиха да му покажат зданията на
светилището. 

А Йесус в отговор им каза: Нали
виждате всичко това? Наистина, казвам
ви: Няма да остане тук камък върху
камък, който да не се срути. 

И когато седеше на планината на
маслините, учениците дойдоха при него
насаме и казаха: Кажи ни, кога ще бъде
това? И какъв ще бъде белегът на твоето
появяване и на края на епохата?

И когато някои говореха за светилището,
че е украсено с хубави камъни и с
посветени приноси, рече: Ще дойдат
дни, когато от това, което гледате, няма
да остане тук камък, който да не се
срути. 

И те го попитаха: Учителю, а кога ще
бъде това? И какъв ще бъде белегът,
когато предстои да стане това?

… и нейното дете бе грабнато и занесено при
Бога, и при престола му. 
И жената побягна в пустинята, където имаше
място, приготвено от Бога, за да я хранят там
хиляда двеста и шестедесет дни*1. [= 3,5 год.]

*1 Събитието описано в това изречение (в
сиво) се случва по-късно, в началото на
Голямата скръб (вж по-долу), след като е
изминал голям период от време от събитието
описано в предното изречение. 
По-надолу в текста, когато подробно се
разглежда преследването на жената от
змията (вж.12:14), това  изречение отново е
поместено, за да се покаже по-ясно времето на
изпълнението му.

1.  Лъжепомазаници и Начало на Страдания

Агнето разчупва 1-ви, 2-ри и 3-ти печат от 7-те печата на свитъка

След това видях и ето, отворена врата в небето,
и предишният глас, който бях чул, като от тръба,
говореше с мен, казвайки: Изкачи се тук, и ще
ти покажа, какво трябва да стане след това

*1 т. е. — след онова, което му е било показано
преди това (т. е. във 2 и 3 гл.), 
т.е. от Разкр. 4:1 нататък в главната
хронологична линия Бог ни разкрива  какво ще
стане СЛЕД времето на 7-те общности в
Асиа, 3:22  
т.е. най-рано в края или дори СЛЕД 1в., и не
преди това,
но може и много по-късно, напр. когато
наближава времето на Голямата скръб.

* За улеснение, текстът 4:2 -5:14 е
пропуснат.  
Този пасаж, започвайки разкриването на
бъдещите събития, описва поклонение пред
Божия престол в небесата,

вкл. 24 старейшини (букв. „по-стари“) с бели
дрехи, златни корони на главите си, седящи на
престоли, пред Божия престол,

и също - 4 славни същества с по 6 крила,
славещи денем и нощем Бога: 
„Свят, свят, свят е господарят Бог, Всемогъщият,
който е бил, който е и който е идният.“

На престола Бог държи в десницата си свитък,
запечатан със 7 печата и никой не се намира
достоен да разчупи печатите на свитъка, 

освен: „лъвът, който е от рода на Иуда,
коренът на Давид, победи и може да разгърне
свитъка и да разчупи седемте му печата.“, 
т.е. Исус от Назарет, помазаникът, Божият
син.
Този свитък изглежда съдържа Божието
слово, определящо събитията в края на
епохата, вкл. страданията и съживяването на
всички мъртви свети хора, Божият гняв върху
враговете на Божия син, съд и вечно наказание
за осъдените от Бога.

Тогава Йоан вижда между престола и 4-те
същества „...Агне, като заклано, със седем рога
и седем очи, които са седемте Божии духове,
разпратени по цялата земя...“, 
Очевидно това е помазаникът-цар, Божият
син Исус от Назарет.
Агнето взима свитъка от седящия на престола
и 24-те старейшини му се покланят и пеят:

„...достоен си да вземеш свитъка 
и да разчупиш печатите му, 
защото си бил заклан 
и с кръвта си си ни изкупил за Бога 
от всеки род и език, народ и племе,
и си ни направил царе и свещеници на нашия
Бог;
и ще царуваме на земята...“

Тези 24 старейшини очевидно изобразяват
родените от Бога чрез вярата в Божия син –
„от всеки род и език, народ и племе“.
Божият син Исус е направил онези, които е
спасил от всички народ: „царе и свещеници на
нашия Бог“. 

Те, както пише, ако и да са родени от Бога, все
още НЕ царуват на земята – и това е СЛЕД 
като Божият син е бил убит и е бил съживен
от мъртвите, и е бил взет в Божиите небеса.
Но, както пише, ще дойде време ПО-КЪСНО,
когато те ЩЕ царуват на земята  - вж 3-то
Горко към края на Божия гняв, Разкр.11:15

„И всяко създание на небето и на земята, под
земята и в морето, и всичко, което е в тях, чувах
да говори: На онзи, който седи на престола, и на
Агнето - благословение и чест, слава и
владичество за вечни векове“

След това Агнето започва да разчупва
печатите на свитъка..

А Йесус им отговори, и започна да казва:
“Пазете се да ви не измами някой. Защото
мнозина ще дойдат в мое име, и ще кажат:
“Аз съм помазаникът”, и ще измамят
мнозина.

Йесус в отговор им каза: Пазете се да ви
не заблуди някой;  защото мнозина ще
дойдат в мое име казвайки: „Аз съм
помазаникът“, и ще заблудят мнозина

А той каза: Внимавайте да не ви
заблудят, защото мнозина ще дойдат в
мое име и ще казват: „Аз съм
помазаникът“, и: „Времето наближи“.
Не отивайте след тях.

И видях, когато Агнето разчупи един от седемте
печата, и чух едно от четирите живи същества
да говори като с глас на гръмотевица: "Ела и
виж!" И видях, и ето, бял кон, и онзи, който
седеше на него имаше лък. И дадена му бе
корона*1. И той излезе като победител, и за да
победи

*1 т. е. той ще бъде цар, ще има царска власт

Дан.7:(24)-25 
… И след тях ще се издигне друг цар, който ще се
различава от тях и ще подчини трима от тях Той ще
говори надменни думи против Всевишния, ще изтощава
светите Божии хора [...]. И светите ще бъдат предадени
в ръката му за време, времена и половин време (=3.5 г)

Дан. 8:23
А към края на царството им, кога отстъпниците
изпълнят мярката на своите беззакония, ще се издигне
един цар безсрамен и изкусен в коварство; 
неговата мощ ще се укрепи, макар и не с неговата
сила; 
той ще върши чудни опустошения и ще успява, ще

А когато чуете за войни и слухове военни ,
не се смущавайте. Защото това трябва да
стане. Но това още не е краят. Защото ще се
повдигне народ срещу народ, и царство
срещу царство, 

И ще чуете за войни и за военни
слухове, но внимавайте да не се
смущавате, понеже всичко трябва да
стане, но това още не е края, понеже 
народ ще се повдигне против народ, и
царство против царство,

И когато чуете за войни и размирици,
да не се уплашите, защото тия неща
трябва първо да станат, но края не е
веднага. Тогава им каза: Народ, ще се
повдигне против народ, и царство
против царство;

А когато разчупи втория печат, чух второто
живо същество да говори: "Ела и виж!" И излезе
друг кон, риж. И на ездача му бе дадено да
отнеме мира от земята, та хората един друг да
се убиват. И даден му бе голям меч*1

*1 Т. е. този друг цар ще бъде силен войн, ще
има военна сила и ще направи така, че да има
войни по света.

ще има глад и на разни места ще има глад, и на разни места глад А когато разчупи третия печат, чух третото
животно да говори: "Ела и виж!" И видях, и ето,
вран кон, и на него — ездач с кантар в ръка. И
чух глас сред четирите животни, който
говореше: "Хиникс*1 жито за денариос*2, и
три хиникса ечемик за денариос*3. Но
дървеното масло и виното да не повредиш."

*1  мярка за жито — ок. 1кг
*2  римска монета
*3  един денариос е била възможна надница за
онова време. Това показва, че за около един
килограм жито ще трябва да се работи цял
ден! Т. е. това ще е време на глад и немотия.

а тия неща са само началото на
страданията.

Но всичко това ще бъде само начало
на страдания.

Ще има и ужаси и големи знамения от
небето*1

*1 т.е. по времето на Божия гняв, след
Голямата скръб, която сега следва по-
долу

А преди да стане всичко това*2 …

*2 т.е. преди тези ужаси и знамения
през Божият гняв. 

И започва да обяснява какво ще стане
именно през Голямата скръб (която е
преди Божия гняв)

1.1.  сатаната изгонен от Божиите небеса и хвърлен долу на земята – предизвиква Голямата скръб за плътския Израел и за Божия народ

И стана война на небесата: излязоха Михаел и
неговите вестители да воюват против змея, и
змеят воюва заедно със своите вестители; но, те
не победиха, нито се намериха вече в небето. И
хвърлен бе големият змей, оная
старовременна змия (гр. ὄφις, змия), наричана
„клеветник“ и „сатаната“, който мами целия
свят, хвърлен бе на земята, хвърлени бяха и
вестителите му заедно с него.

Дан. 12:1
И в онова време ще се повдигне Михаел, великият княз,
който стои за синовете на твоя народ и ще има време на
скръб, каквато не имало откогато има народ, до онова
време.…
 [продълж. по-долу]

И чух силен глас на небесата, който казваше:
Сега дойде спасението, силата и царството на
нашия Бог и властта на неговия помазаник,
защото  обвинителят на нашите братя, който
ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог
бе хвърлен долу. А те го победиха чрез кръвта
на Агнето и чрез словото на своето
свидетелстване, и не обикнаха живота си даже
до смърт*1. Затова, веселете се небеса и вие,
които живеете в тях. Но горко на
населяващите земята и морето, защото 
клеветникът слезе при вас много разярен,
понеже знае, че му остава малко време.

*1 Забележете, че хвърлянето на сатаната
долу на земята ще стане СЛЕД като вече е
имало вярващи в името на Божия син Исус, а не
преди това. 

И тъй като това изгонване на сатаната от
Божиите небеса и хвърлянето му долу
предизвиква директно Голямото страдание  
(„скръб“), то излиза, че сатаната все още не е
изгонен от Божиите небеса и хвърлен на
земята, тъй като Голямото страдание не е
започнало. 

2.  Голямото Страдание („Скръб“)

Агнето разчупва 4-ти и 5-ти печат от 7-те печата на свитъка

Бог отмъщава на плътския Израел за убийството на сина му, допускайки сатаната да ги преследва
 Сатаната преследва и Божия народ (учениците на помазаника Исус от плътския Израел и от другите народи)

2.1.  сатаната бива изгонен от небесата и хвърлен долу на земята – прави така, че Йерусалим и Иудеа да бъдат нападнати от всички народи

кратко обяснение
Мк. 13:9-13

подробности
Мк. 13:14-23

кратко обяснение
Мт. 24:9-14

подробности
Мт.24:15-28

кратко обяснение
Лк. 21:12-19

подробности
Лк. 21:20-24

* започва по-надолу,
поради
хронологията на
описаните събития

И когато видите
запустителната
мерзост, за която
говори пророк
Даниел, да стои
там, където не
подобава, (който
чете нека разбира),

Затова, когато
видите
запустителната
мерзост, за която
говори пророк
Даниел, да стои на
святото място, 
(който чете нека
разбира),

А когато видите
Йерусалим, че е
заобиколен от
войски, тогава да
знаете, че е
наближило
запустяването му.

И когато разчупи четвъртия печат, чух гласа на
четвъртото живо същество, което казваше: Ела и
виж! И видях, и ето блед кон и името на яздещия
на него беше смърт, и подземното място
вървеше след него, и даде им се власт една
четвърт от земята да умъртвяват с меч, с
глад, със смърт и със земните животни.

И даде ми се тръстика като
тояга, и един каза: Стани та
измери Божия храм и
жертвеника и ония които се
кланят в него; но двора, който е
извън светилището, остави, и
недей го измерва, защото той е
даден на народите, които ще
тъпчат светия град четиридесет
и два месеца [=3,5 год].

И като видя змеят, че беше свален на земята,
започна да преследва „жената“*1, която беше
родила момчето. 

*1 . „жената“  е плътският Израел, от които
Бог е направил да се роди синът му по плът.

* Т.е. Голямото страдание/скръб започва с
преследване на плътския Израел 
и чак по-късно се прехвърля върху Божия
народ, обещан на Авраам (т.е. родените от
Бога от плътския Израел и от другите народи
чрез вярата в Божия син), вж Разкр.12:17. 

* вж. и Зах.12:3

Зах.14:2 
... Защото ще събера всички народи на битка против
Йерусалим и градът ще бъде превзет, и къщите ще
бъдат ограбени, и жените изнасилвани, и половината от
града ще отиде в плен, а останалите от народа няма да
бъдат отсечени от града....

Дан.9:26
И подиръ шестдесетте и две седмици ще се посече
Помазаникът, но не заради себе си; 
и людете на вожда, който ще дойде 
(вж.Разкр.17) ще погубятъ града и светилището; и
свършъкътъ му съ потопъ; и до свършъка на бранта има
определени погинвания.

2Сол.,2
А относно идването на нашия господар Йесус
помазаника и нашето събиране при него, молим ви,
братя, да не се поклащате лесно от здравия разум, нито
да се смущавате от дух или от говорене, или от писмо,
уж от нас изпратено, като че ли е дошъл денят на
помазаника. 
Никой да не ви мами по никакъв начин! Защото [този
ден няма да дойде] ако първо не дойде отдръпването и
[като резултат от това] не се разкрие човекът на греха,
синът на гибелта,
който се противи и се превъзнася над всичко, наричано
Бог или обект на благоговеене, така че той като Бог да
седне/заживее в Божия дом, показвайки относно себе си,
че е Бог.
Не помните ли, че ви казах това, още когато бях с вас?
И сега знаете това, което [го] задържа, за да се разкрие
той [чак] на своето си време -
защото тайната на беззаконието вече действа — [но ще
продължи така] само докато онзи, който сега [я/го]
задържа, се отдръпне отсред [пътя и/му]
и тогава ще се разкрие беззаконникът, когото господарят
ще погуби с Духа от устата  си (вж 19:19-21) и ще го
премахне при явяването на идването си,
чието идване е според действието на сатаната с всяка
сила и знамения, и лъжливи чудеса,
и с всяка измама на неправедността сред загиващите.
Защото не приеха да обичат истината за да се спасят,
и поради това Бог им праща действие на измамата, за да
повярват на лъжата,
за да бъдат осъдени всички, които не вярват истината, а
са благоволили в неправедността.

2.2.  Бог, чрез чудо, дава възможност на хората от плътския Израел, обсадени в Йерусалим, да избягат в пустинята
3 ½ г. ще бъдат хранени там (като с манна-та в пустинята след освобождението от Египет, чрез Божие чудо)

Не всички от плътския Израел ще (искат? да) избягат от обсадата, вероятно – основно онези, които повярват в Божия син и прочетат неговия призив по-долу – да бягат!

тогава ония, които са
в Иудеа, нека бягат
по планините, и
който е на къщния
покрив да не слиза в
къщата си, нито да
влиза да вземе нещо
от нея, и който е на
нива да не се връща
обратно да вземе
дрехата си.

тогава ония които
са в Иудеа, нека
бягат по
планините; който
се намери на
къщния покрив да
не слиза да взе ме
нещата от къщата
си; и който се
намери на нива да
не се връща
обратно да вземе
дрехата си.

Тогава ония, които
са в Иудеа, нека
бягат в
планините, а които
са всред града, нека
излязат вън, а които
са в околностите,
да не влизат в него.

Разкр.12:(5),6  - преплитане/продълж.
… и нейното дете бе грабнато и занесено при
Бога, и при престола му. 
И жената побягна в пустинята, където имаше
място, приготвено от Бога, за да я хранят там
хиляда двеста и шейсет дни [=3,5год.].

12:14
И дадоха се на жената две крила на голям
орел, за да отлети на мястото си в пустинята,
където е хранена за време [=1г.] и времена 
[=2г.] и половин време [=1/2год.]*1, скрита от
лицето на змията.
И змията изпусна след жената от устата си вода
като река, за да направи да я завлече реката. Но
земята помогна на жената, защото земята отвори
устата си и погълна реката*2, която змията беше
изпуснала от устата си.

*1  време(1г) и времена(2г) и ½ време(1/2 г) са: 3
½ г.

*2 подобно на събитията, когато водите на
Червено море са се върнали върху египетските
войски, които са преследвали Израел, когато
Бог, с велики чудеса, ги е освободил от Египет

Зах14:5...
И в онзи ден стъпалата му ще застанат върху
планината на маслините, която е срещу Йерусалим на
изток и планината на маслините ще се разцепи към
изток и към запад - много голяма долина, и половината
от планината ще се премести на север и другата ѝ
половина на юг.
И вие ще побегнете в долината на Моите планини;
защото планинската долина ще се простира до Асил; и
ще побегнете, както бягахте от земетръса в дните на
Озия, цар иудейски; … 
[прод, вж Разкр.19]

Защото това са дни
на въздаване на
справедливост, за
да се изпълни
всичко, което е
написано.

А горко на
бременните и на
кърмещите през
ония дни!

При това, молете се
да не стане бягането
ви през зимата.

А горко на
бременните и на
кърмещите в ония
дни!

При това, молете се
да не се случи
бягането ви през
зимата или в ден на
сабатон. 

Горко на
бременните и на
кърмещите, през
ония дни!

Лк.23:26,28- 
И когато го поведоха, уловиха някого си Симон,
киринеец, … и сложиха върху му кръста, за да го носи
след Йесус. … И след него вървеше голямо множество и
жени, които плачеха и ридаеха за него. 
Йесус, като се обърна към тях, рече: дъщери
иерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за себе
си и за децата си; понеже, ето, наближават дни, когато
ще кажат: щастливи са безплодните, и на утроби
неродили, и на гърди некърмили! Тогава ще почнат да
казват на планините: Паднете върху нас! и на
хълмовете: Затрупайте ни! Защото, ако това правят със
зеленото дърво, какво ще бъде със сухото?

2.3.  За които не избягат и останат в обсадата, започва небивало страдание („Голямата скръб“),
3 ½ г. Йерусалим ще бъде „тъпкан“ от народите 

Защото през ония
дни ще има скръб,
небивала до сега от
началото на
създанието, което
Бог е създал, нито
ще има такава.

Защото тогава ще
има голяма скръб,
небивала от
началото на света
до сега, и каквато
не ще има.

Защото, ще има
голямо насилие в
тази земя, и гняв
върху този народ. 

Те ще паднат под
острието на ножа, 

и ще бъдат
откарани в плен
по всичките
народи,

... Дан.12:1
И в онова време ще се повдигне Михаел, великият княз,
който стои за синовете на твоя народ
...и ще има време на скръб, каквато не имало откогато
има народ, до онова време.
И в онова време твоят народ ще бъде спасен - всеки,
който бъде намерен за писан в книгата... 

Зах.14:2 
... Защото ще събера всички народи на битка против
Йерусалим и градът ще бъде превзет, и къщите ще
бъдат ограбени, и жените изнасилвани, 
и половината от града ще отиде в плен, а останалите
от народа няма да бъдат отсечени от града....
[продълж. по-долу, вж Разкр.19:11-21]

Дан.9:26
И подиръ шестдесетте и две седмици ще се посече
Помазаникът, но не заради себе си; 
и людете на вожда, който ще дойде 
(вж.Разкр.17) ще погубятъ града и светилището; и
свършъкътъ му съ потопъ; и до свършъка на бранта има
определени погинвания.

и Йерусалим ще
бъде тъпкан от
народите

... защото той е даден на
народите, които ще тъпчат
светия град

докато свърши
времето на
народите *1 

*1 т.е. докато
свърши времето,
което Бог е
допуснал на
народите  да
тъпчат светия
град.
Както се вижда
от Разкр.11:2,
Йерусалим ще бъде
владян от другите
народи 42 месеца.

четиридесет и два месеца 
[=3,5 год].

И ако господарят не
съкратеше ония
дни*1, не би се
избавила ни едно
[човешко] 
създание*2, 

Но заради
избраните*3, които
той избра, е
съкратил дните. 

И ако да не се
съкратяха ония
дни, не би се
избавила ни една
плът, 

Но заради
избраните, ония
дни ще се съкратят.

*1 т.е. дните на
Голямата скръб

*2 т.е. никой от
нападнатите
Йерусалим и
Иудеа не би оцелял

*3 избраните от
плътския Израел 
(не всички от
плътския Израел са
част от Божия
народ Израел,
Божиите избрани)

2.4.   3 ½ г. - в същия период  (обхващащ Голямата скръб и Божия гняв),  Бог ще прати двама свои свидетели и пророци 
да свидетелстват на света за Божия син и да вършат велики знамения и чудеса на земята, вкл. и наказания

А на двамата си свидетели ще
дам да пророкуват хиляда и
двеста и шестедесет дни [=3,5
год] облечени във вретища.

* явно, в същия период от 3,5г

2.5.  сатаната започва да преследва светите:  с Божие допускане звярът ще се изяви и ще манипулира света да убива или мъчи хората от Божия народ по целия свят. 
3 ½ г. - в същия период звярът ще тиранства над всички народи (т.е. и през Голямата скръб, и през Божия гняв след нея).

На сатаната не му е дадено повече да преследва избягалите от обсадата (повярвали) плътски Израелци. Тогава той започва да преследва повярвалите от другите народи, и, с Божие допускане, прави така, че да се изяви Звярът.
Звярът – сатанински тиранин, с дадени му свръхестествени способности –  ще вилнее над всички народи 42 месеца (3 ½ години), изглежда –  в същия период от време, когато избягалите от обсадения Йерусалим ще бъдат пазени от Бога на безопасно място (вж по-горе) 1260 дни (или: време +

времена + половин време)

Тогава змията се разяри против жената, и отиде
да воюва против останалите от нейното
потомство, които пазят Божиите заповеди и
държат свидетелството за Йесус помазаника. 

Тогава ако ви каже
някой: Ето, тук е
„помазаника“, или:
„Ето там!“ Не
вярвайте,

защото ще се появят

лъжепомазаници 
и 
лъжепророци,

Които ще покажат
знамения и чудеса, 
за да измамят, ако е
възможно и
избраните.

Тогава ако някой ви
каже: „Ето тук е
помазаника“, или:
„Тука“, не вярвайте;

защото ще се
появят
 
лъжепомазаници
и
лъжепророци, 

които ще покажат
големи знамения
и чудеса, така че
да заблудят, ако е
възможно, и
избраните.

И застанах на морския пясък и видях, от морето
да излиза звяр и той имаше десет рога и седем
глави, и на роговете си десет корони, и на
главите си хулно име. 

И звярът, който видях приличаше на леопард, и
краката му бяха като крака на мечка, устата му
като уста на лъв, и змията даде нему силата си,
престола си и голяма власт. 

И видях една от главите му като смъртоносно 
съсечена, 

но смъртоносната му рана беше излекувана, 

и цялата земя учудена отиде след звяра 

и поклониха се на змията, която беше дала
властта си на звяра; и се поклониха на звяра,
казвайки: Кой е подобен на звяра? и кой може да
воюва против него? И му беше дадена уста,
говореща големи неща и хули, и му беше дадена
власт да воюва четиридесет и два
месеца[=3,5год.].

2Сол.,2
А относно идването на нашия господар Йесус 
помазаника и нашето събиране при него , молим ви,
братя, да не се поклащате лесно от здравия разум, нито
да се смущавате от дух или от говорене, или от писмо,
уж от нас изпратено, като че ли е дошъл денят на
помазаника. 
Никой да не ви мами по никакъв начин! Защото [този
ден няма да дойде] ако първо не дойде отдръпването
и [като резултат от това] не се разкрие човекът на
греха, синът на гибелта,
който се противи и се превъзнася над всичко, наричано
Бог или обект на благоговеене, така че той като Бог да
седне/заживее в Божия дом, показвайки относно себе си,
че е Бог.
Не помните ли, че ви казах това, още когато бях с вас?
И сега знаете това, което [го] задържа, за да се разкрие
той [чак] на своето си време -
защото тайната на беззаконието вече действа — [но ще
продължи така] само докато онзи, който сега [я/го] 
задържа, се отдръпне отсред [пътя и/му]
и тогава ще се разкрие беззаконникът, когото господарят
ще погуби с Духа от устата  си (вж 19:19-21) и ще го
премахне при явяването на идването си,
чието идване е според действието на сатаната с всяка
сила и знамения, и лъжливи чудеса,
и с всяка измама на неправедността сред загиващите.
Защото не приеха да обичат истината за да се спасят,
и поради това Бог им праща действие на измамата, за да
повярват на лъжата,
за да бъдат осъдени всички, които не вярват истината, а
са благоволили в неправедността.

Дан.7:(24)-25 
… И след тях ще се издигне друг цар, който ще се
различава от тях и ще подчини трима от тях 
Той ще говори надменни думи против Всевишния,

ще изтощава светите Божии хора [...]. 

И светите ще бъдат предадени в ръката му за време,
времена и половин време (=3.5 г)

А вие внимавайте,
ето, предсказах ви
всичко.

Прочее, ако ви
кажат: „Ето, той е в
пустинята“, не
излизайте, или:
„Ето той е във
вътрешните стаи“ -
да не сте
повярвали! 

Защото както
светкавицата
излиза от изток и с
вижда дори до
запад, така ще бъде
и идването на сина
на човека.  защото
където би била
мършата, там ще се
съберат и орли те. 

* вж.Разкр.19:11

А вие внимавайте за
себе си. 
Защото ще ви
предават на
съдилища, и на
съборища ще ви
бият, и пред
военачалници и царе
ще ви изкарват
заради мене, за
тяхно свидетелство. 

И първо*1 трябва  да
се разгласи добрата
вест на всичките
народи.

1* преди да дойде
краят

Тогава ще ви
предадат на мъки 
и ще ви убиват,

 и ще бъдете
мразени от всички
те народи поради
моето име 

А преди да стане
всичко това*1 … 

ще сложат ръце на
вас и ще ви гонят,
като ви предадат на
синагоги и в
затвори, и ще ви
извеждат пред царе
и пред управите ли
поради моето име 

Това ще ви служи
за свидетелство

*1 т.е.  преди
Божия гняв – вж
началото на 21:12
по-горе

И когато разчупи четвъртия печат, чух гласа на
четвъртото живо същество, което казваше: Ела и
виж! И видях, и ето блед кон и името на яздещия
на него беше смърт, и подземното място
вървеше след него, и даде им се власт една
четвърт от земята да умъртвяват с меч, с
глад, със смърт и със земните животни.

И отвори устата си да изрече хули против
Бога, да хули името му и шатрата му, а и
ония, които живеят на небесата. 

И позволи му се да воюва със светите и да ги
победи, 

и даде му се власт над всяко племе, език и
народ. 

И ще му се поклонят всички, които живеят на
земята, всеки, чието име не е било записано от
създанието на света в свитъка на живота на
закланото Агне. 

Ако някой има ухо, нека чуе. Ако някой
отвежда пленници, в плен отива, ако някой
убива със сабя, той трябва от сабя да бъде
убит. Тука е търпението и вярата на светите. 
 

И видях друг звяр, който възлизаше от земята, и
имаше два рога приличащи на Агнешки, а
говореше като змей[-ят?]. 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. И вършеше
големи знамения, до там че да направи и огън да
излиза от небето на земята пред хората.  И
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.

И позволи му да се даде дух на образа на звяра,
така че образа на звяра да проговори: също и да
направи да бъдат избити ония, които не се
покланят на звяровия образ. И прави всички,
малки и големи, богати и бедни, свободни и
роби, да им даде белег на дясната ръка или на
челата им, и да не може никой да купува или да
продава, освен оня, който има белега или името
на звяра или числото на неговото име. 

Тук е нужна мъдрост. Който е разумен, нека
сметне числото на звяра, защото е число на

човек, а числото му е:   666 / χξς.

Дан.7:(24)-25 
… И след тях ще се издигне друг цар, който ще се
различава от тях и ще подчини трима от тях 
Той ще говори надменни думи против Всевишния,

ще изтощава светите Божии хора [...]. 

И светите ще бъдат предадени в ръката му за време,
времена и половин време (=3.5 г)

Дан. 8:23
А към края на царството им, кога отстъпниците
изпълнят мярката на своите беззакония, ще се издигне
един цар безсрамен и изкусен в коварство; 
неговата мощ ще се укрепи, макар и не с неговата сила; 
той ще върши чудни опустошения и ще успява, ще
действува и ще погубва юнаците и народа на
светите;

2Сол.,2
А относно идването на нашия господар Йесус
помазаника и нашето събиране при него, молим ви,
братя, да не се поклащате лесно от здравия разум, нито
да се смущавате от дух или от говорене, или от писмо,
уж от нас изпратено, като че ли е дошъл денят на
помазаника. 
Никой да не ви мами по никакъв начин! Защото [този
ден няма да дойде] ако първо не дойде отдръпването и
[като резултат от това] не се разкрие човекът на
греха, синът на гибелта,
който се противи и се превъзнася над всичко,
наричано Бог или обект на благоговеене, така че той
като Бог да седне/заживее в Божия дом, показвайки
относно себе си, че е Бог.
Не помните ли, че ви казах това, още когато бях с вас?
И сега знаете това, което [го] задържа, за да се разкрие
той [чак] на своето си време -
защото тайната на беззаконието вече действа — [но ще
продължи така] само докато онзи, който сега [я/го] 
задържа, се отдръпне отсред [пътя и/му]
и тогава ще се разкрие беззаконникът, когото господарят
ще погуби с Духа от устата  си (вж 19:19-21) и ще го
премахне при явяването на идването си,
чието идване е според действието на сатаната с всяка
сила и знамения, и лъжливи чудеса,
и с всяка измама на неправедността сред загиващите.
Защото не приеха да обичат истината за да се спасят,
и поради това Бог им праща действие на измамата, за да
повярват на лъжата,
за да бъдат осъдени всички, които не вярват истината, а

И много
лъжепророци ще се
появят и ще
заблудят мнозина.

А когато ви поведат
на предаване, не се
грижете
предварително какво
ще кажете, нито
мислете
предварително, а
каквото ви се даде в
онзи час, това
говорете. Защото не
сте вие които ще
говорите, а Светият
дух.

И тъй, решете в
сърцата си да не
обмисляте
предварително що
да отговаряте,
защото аз ще ви
дам уста и мъдрост
и всичките ви
противници ще
бъдат безсилни да
ви противоречат
или противостоят.

Брат, брат ще преда
де на смърт, и баща
дете, и деца ще се
повдигнат против
родители и ще ги
умъртвят.

И тогава мнозина
ще се подмамят
към грях, и един
друг ще се
предават, и един
друг ще се мразят. 

И ще бъдете
предадени и даже
от родители и
братя, от роднини
и приятели, и ще
умъртвят някои
от вас.

И когато разчупи петия печат, видях под
жертвеника душите на ония, които са били
заклани за словото на Бога и заради
свидетелството, което държаха. И те викаха с
висок глас, казвайки: До кога, господарю свети и
истинни, не ще съдиш и въздадеш на
живеещите по земята за нашата кръв? 
И на всички бяха дадени бели дрехи, и рече им
се да си почиват още малко време, докато се
допълни числото и на съслу жителите им и
братята им, които щяха да бъдат убити като тях.

И ще бъдете мразени
от всички заради
моето име: 

И ще бъдете
мразени от всички,
поради моето име. 

но който устои до
край, той ще бъде
спасен. 

* и отново се връща
и разглежда същия
период от време, но
с повече
подробности, 

* вж. продължава в
съседната колона,
по-горе, Мк. 13:14

      - - - → ➚

И понеже ще се
умножи
беззаконието,
любовта на
мнозина [свети
хора] ще охладнее. 
Но който устои до
край, той ще бъде
спасен....

      - - - → ➚

Но и косъм от
главата ви няма да
загине. Чрез
твърдостта си
придобийте душите
си.

      - - - → ➚

3. Потъмняването на слънцето и луната след края на голямото страдание („скръб“), преди да започне Божият гняв

Агнето разчупва 6-ти печат от 7-те печата на свитъка

Но през ония дни, след оная скръб, 
слънцето ще потъмнее, луната няма да
даде светлината си, звездите ще падат от
небето, и силите, които са на небето ще се
разклатят.

А веднага след скръбта на ония дни, 
слънцето ще потъмнее, луната няма да
даде светлината си, звездите ще паднат
от небето и небесните сили ще се
разклатят.

И ще станат знамения в слънцето, в
луната и в звездите, а по земята
бедствие на народите, като ще бъдат в
недоумение, поради бученето на море то
и вълните; хорат
а ще примират от страх и от очакване
онова, което ще постигне света*1. 
Защото небесните сили ще са разклатят.

*1 ще постигне света СЛЕД края
Голямата скръб и след съживяването
на праведните мъртви, т.е. по времето
на Божия гняв

И видях, когато разчупи шестия печат, че стана
голямо земетресение: слънцето почерня като
козиняво вретище, и цялата луна стана като
кръв;небесните звезди паднаха на земята, както
когато смокиня, разклащана от силен вятър,
хвърля късните си смокини;небето беше
преместено като свитък, когато се свива, и
всички планини и острови се вдигнаха от
местата си. 
И земните царе, големците и хилядниците,
богатите и силните,и всеки роб и всеки свободен
се скриха в пещерите и между скалите на
планините;и казват на планините и на
скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от
лицето на седящия на престола и от гнева на
Агнето;Защото е дошъл великият ден на
неговия гняв и кой може да устои?

И въ онзи денъ Виделината не ще бъде светла, нито
помрачена; Но ще бъде единъ денъ Който е познатъ
Господу, Ни денъ, ни нощъ; И надвечеръ ще има
виделина.

Лк.23:26,28- 
И когато го поведоха, уловиха някого си Симон,
киринеец, … и сложиха върху му кръста, за да го носи
след Йесус. … И след него вървеше голямо множество и
жени, които плачеха и ридаеха за него. 
Йесус, като се обърна към тях, рече: дъщери
иерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за себе си
и за децата си; понеже, ето, наближават дни, когато ще
кажат: щастливи са безплодните, и на утроби неродили,
и на гърди некърмили! Тогава ще почнат да казват на
планините: Паднете върху нас! и на хълмовете:
Затрупайте ни! Защото, ако това правят със зеленото
дърво, какво ще бъде със сухото?

4.   Съживяването на Праведните Умрели в Нетление и „Грабването“ им в Божиите небеса, преди Божия гняв

Съживяването на праведните мъртви и вземането (“грабването”) им в небесата, непосредствено преди да започне Божият гняв

И след това видях четири вестители, 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 вестител да се издига от изток, у
когото беше печата на живия Бог, и той извика с
висок глас. към четирите вестители, 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.

Тогава ще видят сина на човека идващ на
облаци с голяма сила и слава.

Тогава ще се яви на небето знамението
на сина на човека; и тогава ще заплачат
всички земни племена като видят сина
на човека идващ на небесните облаци
със сила и голяма слава. 

И тогава ще видят сина на човека, идващ
в облак със сила и голяма слава. 

А когато почне да става това, изправете
се и повдигнете главите си, защото
изкупването*1 [на телата]  ви
наближава.

*1 т.е. спасението и обличането на
телата ви в нетление, безсмъртие

1до сол.,4:13-17
И не искам, братя, да сте в неведение относно
заспалите*1, за да не скърбите, както другите хора,
които нямат надежда.  Защото ако вярваме, че Йесус
умря и бе съживен, то Бог чрез Йесус ще доведе [в
телесен живот]*2 *3 и заспалите*1 с Него.
Защото това ви казваме чрез слово от господаря, че ние
живите, останали до идването*5 на господаря, няма да
изпреварим заспалите*1. 
Защото сам господарят чрез повеление, чрез глас на
главен вестоносец и при Божия тръба, ще слезе от
небето, и ще бъдат съживени мъртвите в помазаника
първо*7.
След това ние, останалите живи, заедно с тях ще
бъдем грабнати в облаците, да се срещнем с
господаря във въздуха. И така ще бъдем винаги с
господаря*8.

*1  т.е. умрелите
*2  т.е. ще съживи от мъртвите, също както Исус
*3  т.е. по-долу Павел ще обясни в подробности не
друго, а именно как Бог ще съживи от мъртвите
всички умрели Божии свети хора. Т.е. a) съживяването
на мъртвите и б) грабването им в Божиите небеса са
едно общо събитие. Т.е. когато е грабването, тогава е
и съживяването на умрелите праведни в нетление.
*5  гр. παρουσία - в следв. изречение се обяснява как
става това идване(παρουσία): "господарят ... ще слезе
от небето", вж и Де.1:11
*7  т.е. Бог няма да съживи всички умрели заедно, а
първо ще съживи Божиите свети и ще преобрази в
нетление и останалите живи свети. Когато в
миналото се е говорило общо за съживяването на
мървите (т.е. и светите, и враговете на помазаника)
може да се пренебрегне това разделяне, тъй като, от
далечната перспектива, и двете съживявания стават
в края на епохата, преди живота на новата земя, вж
Йн.5:28-29.
*8  Забележете, че тук НЕ се казва, че след като бъдем
грабнати (след края на Голямата скръб) и се срещнем с
Божия син във въздуха, той също и ще слезе на земята
да царува от Йерусалим. Това ще стане малко по-късно,
след гнева. Тук (точно след края на Голямата скърб, и
преди началото на Божия гняв) помазаникът само ще
вземе и ще отведе своите си, да бъдат и те там,
където е и той, т.е. в Божиите небеса, вж. Йн.14:2-3

И тогава ще изпрати вестителите, и ще
съберат избраните му от четирите 
[посоки на] вятъра, от края на земята до
края на небето.

Ще изпрати своите вестители със силен
звук на тръба, и те ще съберат
избраните му от четирите [посоки на] 
вятъра, от единия край на небето до
другия

И чух числото на подпечатаните, сто и
четиридесет и четири хиляди подпечатани от
всичките родове на израилтяните. [...] И чух
числото на подпечатаните, сто и четиридесет и
четири хиляди подпечатани от всичките племена
на израилтяните: 
от Юдовия род, дванадесет хиляди подпечатани,
от Рувимовия род, дванадесет хиляди
подпечатани, 
от Гадовия род, дванадесет хиляди; 
от Асировия род, дванадесет хиляди, 
от Нефталимовия род, дванадесет хиляди, 
от Манасиевия род, дванадесет хиляди,
от Симеоновия род, дванадесет хиляди, 
от Левиевия род, дванадесет хиляди, 
от Исахаровия род, дванадесет хиляди; 
от Завулоновия род, дванадесет хиляди, 
от Йосефовия род, дванадесет хиляди, 
от Вениаминовия род, дванадесет хиляди
подпечатани.

И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и
с него сто и четиридесет и четири хиляди,
които носеха името на неговия баща,
написано на челата им.  И чух глас от небето
като глас от много води и като глас от гръм: и
гласът който чух, беше като глас на свирачи,
които свиреха с арфите си.  И пееха като нова
песен пред престола и пред четирите живи
същества и по-старите, и никой не можеше да
научи песента освен сто и четиридесет и четири
хиляди, които са били изкупени от земята.
Те са ония, които не са се осквернили с жени,
защото са девственици, те са които следват
Агнето, където и да отива, те са били изкупени
измежду хората за първи плодове на Бога и на
Агнето.  И в устата им не се намери измама, те
са непорочни пред престола на Бога.

Йн 14:1 
Да не се тревожат сърцата ви. Вярвайте в Бога, и в мене
вярвайте. В дома на баща ми има много жилища - ако не
беше така щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място
и щом отида и ви приготвя място ще се върна отново и
ще ви взема при себе си, за да бъдете и вие там
където съм и аз. И знаете къде отивам, и пътя също
знаете. ... 

Дан 12:(1-)2
... Дан.12:1
И в онова време ще се повдигне Михаел, великият княз,
който стои за синовете на твоя народ
...и ще има време на скръб, каквато не имало откогато
има народ, до онова време.
И в онова време твоя народ ще бъде спасен - всеки,
който бъде намерен за писан в книгата*1... 

* продълж. по-долу
*1 т.е. не всеки от плътския Израел е част от Божия
народ Израел
и ще има време на скръб, каквато не имало откогато има
народ, до онова време.
И в онова време твоя народ ще бъде спасен - всеки,
който бъде намерен за писан в книгата... 
И [след Голямата скръб] множествата от тези, които
спят в пръстта на земята ще се събудят - някои за
вечен живот, а някои [по-късно, в Разкр.20:5,12] за
срам и вечно отвръщение. И тия, които са умни ще
блестят като сиянието на [небесния] простор и тези,
които обръщат мнозина към праведността - като
звездите. Вечно.

Иса 26:19
Твоите мъртви ще оживеят, те ще станат заедно с
моето мъртво тяло. Събудете се и пейте вие, които
обитавате в пръстта. Защото твоята роса е като росата
на зеленината. И земята ще изхвърли мъртвите. Ела,
народе мой, влез в стаите си и заключи вратите си зад
себе си, скрий се като за малко време, докато премине
гневът.

* Т.е. съживяването на светите (родените от Бога от
плътския Израел и от другите народи) е точно преди
Божия гняв

Мт 24:40-41
И както бяха дните на Ное, така ще бъде и
пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония
дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се
омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не
усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, та ка
ще бъде и пришествието на сина на човека.  Тогава
двама ще бъдат на полето, единият се взема, а другият
се оставя. Две жени ще мелят на мелницата, едната се
взема, а другата се оставя.

… И тази добра
вест на царството
ще бъде
разгласявана по
целия свят за
свидетелство на
всичките народи …

прод. по-долу, вж
Разкр.19:11

И видях друг вестител, че летеше в зенита
небето, който имаше вечна добра вест, за да
прогласява на обитаващите земята и на всеки
народ и племе, език и люде.  И каза със силен
глас: 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.

 И друг вестител го следваше казвайки: Падна,
падна*1 големия град Вавилон, който напои
всичките народи от виното на своя разпален
разврат.

*1 Т.е. това е известие, че Бог скоро ЩЕ
унищожи този град.
И трети вестител ги следваше и казвайки със
силен глас: Ако някой се поклони на звяра и
на неговия образ и 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
сяра пред светите вестители и пред Агнето.
И димът от тяхното мъчение ще се издига до
вечни векове, и ония, които се покланят на
звяра и на образа му, не ще имат отдих ни
денем, ни нощем, нито кой да е, който приема
белега на името му.  

Тук е нужно търпението на светите, на тия,
които пазят Божиите заповеди и вярата в Йесус.

И чух глас от небето, който ми казваше:
Напиши: Щастливи са отсега нататък мъртвите,
които умират в господаря – да! казва Духът – за
да си починат от трудовете си, защото делата им
следват след тях.

И тогава ще изпрати вестителите, и ще
съберат избраните му от четирите 
[посоки на] вятъра, от края на земята до
края на небето.

Ще изпрати своите вестители със силен
звук на тръба, и те ще съберат
избраните му от четирите [посоки на] 
вятъра, от единия край на небето до
другия

След това видях, и ето, голямо множество, което
никой не можеше да преброи, от всеки народ, и
от всичките родове, люде и езици, стоящи пред
престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи,
с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок
глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, който
седи на престола и на Агнето! 

Тогава един от по-старите проговори, като ми
каза: Тия, облечени в бели дрехи, кои са, и от
къде са дошли? 
И казах му: „Господарю, ти знаеш.“ 
А той ми каза: „Това са ония, които идват от
голямата скръб, и са изпрали дрехите си, и са
избелили дрехите си в кръвта на Агнето. Затова
са пред престола на Бога и му служат денем и
нощем в него вия храм, и седящият на престола
ще разпростре шатрата си върху тях. Няма да
огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще
ги удари слънцето, нито някой пек, защото
Агнето, което е пред средата на престола, ще ги
пасе и ще ги заведе при извори с течащи води и
Бог ще избърше всяка сълза от очите им.“

Йн 14:1 
Да не се тревожат сърцата ви. Вярвайте в Бога, и в мене
вярвайте. 14:2 В дома на баща ми има много жилища -
ако не беше така щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя
място и 14:3 щом отида и ви приготвя място ще се върна
отново и ще ви взема при себе си, за да бъдете и вие там
където съм и аз. 14:4 И знаете къде отивам, и пътя също
знаете. ... 

Дан 12: 2
И множества от тези, които спят в пръстта на земята ще
се събудят - някои за вечен живот, а някои [по-късно, в
20:5,12, м. б.] за срам и вечно отвръщение. 3И тия,
които са умни ще блестят като сиянието на [небесната]
шир и тези, които обръщат мнозина към праведността –
като звездите. Вечно.

Иса 26:19
Твоите мъртви ще оживеят, те ще станат заедно с
моето мъртво тяло. Събудете се и пейте вие, които
обитавате в пръстта. Защото твоята роса е като росата
на зеленината. И земята ще изхвърли мъртвите. Ела,
народе мой, влез в стаите си и заключи вратите си зад
себе си, скрий се като за малко време, докато премине
гневът.

Мт 24:40-41
И както бяха дните на Ное, така ще бъде и
пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония
дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се
омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не
усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, та ка
ще бъде и пришествието на сина на човека.  Тогава
двама ще бъдат на полето, единият се взема, а другият
се оставя. Две жени ще мелят на мелницата, едната се
взема, а другата се оставя.

4.4.  Обобщено - съживяването на праведните умрели от Божия народ
(родените от от плътския Израел и от другите народи)

И видях, и ето бял облак, и на облака седеше
един, който приличаше на човешки син,
имайки на главата си златна корона и в
ръката си остър сърп. И друг вестител излезе
от светилището и викаше със силен глас на този,
който седеше на облака: Простри сърпа си и
жъни защото е настанал часът ти да жънеш,
понеже земната жътва е презряла. 

Оня, прочее, който седеше на облака, хвърли
сърпа си на земята, и земята беше пожъната. 

(по надолу продължава, до 14:20, вж
Разкр.19:11)

А научете притчата от смокинята: Когато
клоните ѝ вече омекнат и развият листа,
знаете, че е близо лятото, също така и вие,
когато видите, че става това, да знаете, че
той е близо при вратата. 
Наистина, казвам ви: Това поколение*1
няма да премине, докато не се сбъдне
всичко това. Небето и земята ще преминат,
но моите думи няма да пре минат.

А научете притчата от смокинята:
Когато клоните ѝ вече омекнат и развият
листа, знаете, че е близо лятото. Също
така и вие, когато видите всичко това, да
знаете, че той е близо при вратата. 
Наистина, казвам ви: Това поколение
няма да премине*1, докато не се сбъдне
всичко това. Небето и земята ще
преминат, но моите думи няма да
преминат.

И каза им притча: Погледнете смокинята
и всичките дървета. Когато вече покарат,
вие, като видите това, сами знаете, че
лятото е вече близо. Също така и вие,
когато видите, че става това, да знаете,
че е близо Божието царство. 
Наистина, казвам ви, че това поколение
няма да премине*1 докато не се сбъдне
всичко това. Небето и земята ще
преминат, но моите думи няма да
преминат.

*1 Възм., че всички тези събития, които той тук разкрива предварително, ще се случат за период от време, по-малък от
времето, оставащо на тогавашното поколение в Израел, преди то да си отиде. Т. е. ако на онова поколение в Израел са
оставали още 20 години докато премине, то тези събития, които той предсказва ще се изпълнят за по-малко от 20
години.
А за оня ден или час*1 никой не знае,
нито вестителите в небесата, нито синът,
а само бащата.

*1 т.е. когато, след голямата скръб и
преди гнева, помазаникът Йесус ще дойде
да вземе своите си от земята и да ги спаси
от Божия гняв

И както бяха дните на Ное, така ще бъде
и пришествието на Човешкия Син.
Защото, както и в ония дни преди
потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се
омъжваха, до деня до когато Ное влезе в
ковчега, и не усетиха, до като дойде
потопът и завлече всички, та ка ще бъде
и пришествието на сина на човека.  

Тогава двама ще бъдат на полето, 
единият се взема, а другият се оставя. 
Две жени ще мелят на мелницата,
едната се взема, а другата се оставя.

Но внимавайте за себе си, да не би да
натегнат сърцата ви от преяждане,
пиянство и житейски грижи, и ви
постигне оня ден внезапно като примка;
защото така ще дойде върху всички,
които живеят по лицето на цялата земя.

Внимавайте, бдете и се молете, защото не
знаете кога ще настане времето.  Понеже
това ще бъде както когато човек, живущ в
чужбина, като остави къщата си, и даде
власт на слугите си, всекиму особената му
работа, заповяда и на портиера да бди.
Бдете, прочее, защото не знаете кога и ще
дойде господарят на къщата - вечерта ли,
или в среднощ, или когато пеят петлите,
или сутринта, да не би, като дойде
неочаквано, да ви намери заспали.  А
каквото казвам на вас, на всички го казвам:
Бдете

Затова бдете, защото не знаете в кой час
ще дойде вашият господар. Но това да
знае те, че ако домакинът би знаел в кой
час щеше да дойде крадецът, бдял би, и
не би оста вил да му подкопаят къщата.
Затова бъдете и вие готови, защото в
час, когато го не мислите, сина на човека
иде.

Но бдете винаги, и молете се, за да
сполучите да избегнете всичко, което
предстои да стане*1 , и да застанете
пред човешкия син.

* Т.е. може да бъдем оставени на
земята за Божия гняв ако „заспим“

* т. е. да избегнем ГНЕВА, който
предстои да стане след голямата скръб

5.  Божият Гняв – Гневът на Агнето

Агнето разчупва 7-я печат  на свитъка

7 Божии вестители оповестяват със 7 тръби отделните порази на Божия гняв
7-ми печат → 7 тръби 
 7-ма тръба → 7 чаши

И когато отвори седмия печат, настана мълчание
на небето около за половин час. И видях, че на
седемте вестители, които стояха пред Бога, се
дадоха седем тръби. И друг вестител дойде, та
застана пред жертвеника, държейки златен съд
за благоуханен дим, и му се даде много
благоуханен дим, за да го прибави при
молитвите на всичките свети над златния
жертвеник, който беше пред престола. И
кадилният дим се издигна пред Бога от ръката
на вестителя заедно с молитвите на светите. И
вестителят взе съда за благоуханен дим, напълни
го с огън от жертвеника и хвърли огъня на
земята, и настанаха гръмотевици и гласове,

И седемте вестителя, които държеха седемте
тръби, се приготвиха да затръбят.  

И първият вестител затръби, и настана град и
огън, смесени с кръв, и бяха хвърлени на земята
и третата част от дърветата изгоря, и всяка
зелена трева изгоря. 

И вторият вестител затръби,и като голяма
планина, пламнала в огън, се хвърли в морето и 
третата част от морето стана кръв,  та измря
третата част от одушевените същества, които
бяха в морето, и третата част от корабите биде
унищожена.  

И третият вестител затръби, и падна от небето
голяма звезда, която гореше като светило, и
падна върху третата част от реките и върху
водните извори.  А името на звездата е Пелин, и
третата част от водите стана пелин, и много хора
измряха от водите, защото се вгорчиха.  

И затръби четвъртият вестител, третата част от
слънцето, и третата част от луната, и третата
част от звездите биде поразена, така че да
потъмнее третата част от тях, и третата част от
деня да не свети, така че и третата част от
нощта.  

И видях, и чух един вестител, който летеше
всред небето, и казваше с висок глас: Горко,
горко, горко на земните жители поради
останалите тръбни гласове от тримата

те са двете маслини и двата
светила, които стоят пред Бога
на земята. И ако някой поиска
да ги повреди, огън излиза от
устата им, и поглъща
неприятелите им, и ако поиска
някой да ги повреди, така
трябва той да бъде убит. 

Те имат власт да заключат
небето, за да не вали дъжд през
времето, за което те
пророкуваха, и имат власт над
водите да ги превръщат в
кръв

И като затръби петият вестител, видях една
звезда паднала на земята от небето, на която се
даде ключа от бездънната пропаст. И тя отвори
бездънната пропаст, и дим се издигна от
пропастта като дим от голяма пещ, и слънцето и
въздуха потъмняха от дима на пропастта. И от
дима излязоха скакалци по земята, и даде им се
сила, както е силата, която имат земните
скорпии. Но им се заръча да не повредят тревата
по земята, нито някое зеленище, нито някое
дърво, освен единствено хората, които нямат
Божия печат на челата си. И позволи им се, не да
убиват тия, но да ги мъчат пет месеца, и мъката
беше като мъка от скорпия, когато ужили човека.

През ония дни хората ще потърсят смъртта, но
никак няма да я намерят, и ще пожелаят да
умрат, но смъртта ще побегне от тях. И
скакалците приличат на коне, приготвени за
война, и на главите им имаше като корони
подобни на злато, и лицата им бяха като
човешки лица. А те имаха коса като косата на
жените, и зъбите им бяха като на лъв. При това,
имаха нагръдници като железни нагръдници, и
шумът от крилата им беше като шум от
колесници с много коне, когато тичат на бой.
Имаха и опашки подобни на скорпинии, и жила,
и имаше в опашките им власт да повреждат
хората пет месеца. Имаха над себе си за цар
вестителя на бездната, който по еврейски се
нарича Авадон*1, а на гръцки се именува
Апольуон*2. 
Едното горко мина, ето, още две горки идат
след това.

*1 
*2 гр. погубващият  

И като затръби шестият вестител, чух един глас
от роговете на златния жертвеник, който беше
пред Бога,  че някой казваше на шестия
вестител, у когото беше тръбата: Развържи
четирите вестителя, които са вързани при
голямата река Ефрат.  
И развързаха се четирите вестителя, които бяха
приготвени за тоя час и ден и месец и година, за
да убият третата част от хората.  И числото на
воюващите конници беше двеста милиона, аз
чух числото им.  И конете във видението и
яздещите на тях ми се видяха такива: те носеха
като огнени, яцинтови и сярани нагръдници, и
главите на конете бяха като глави на лъвове, и от
устата им излизаше огън, дим и сяра. От тия три
язви, - от огъня, от дима и от сяраа, които
излизаха от устата им, - биде избита третата
част от хората.  Защото силата им беше в устата
им и в опашките им, понеже опашките им
приличаха на змии и имаха глави, и с тях
повреждаха. 
И останалите хора, които не бяха избити от тия
язви, не се покаяха от делата на ръцете си, за да
не се кланят вече на бесовете и на златните,
сребърните, медните, каменните и дървените
образи, които не могат нито да виждат, нито да
чуват, нито да ходят;  също не се покаяха нито от
убийствата си, нито от чародеянията си, нито от

…  и да поразяват земята с
всяка язва, колкото пъти биха
поискали.

И видях друг силен вестител, които слизаше от
небето, облечен в облак, на главата му имаше
дъга, лицето му беше като слънцето, и краката
му като огнени стълпове. И държеше в ръката си
разгъната книжка, и като положи дясната си
нога на морето, а лявата на земята, извика с
висок глас, като когато реве лъв, и когато извика,
седемте гръма издадоха своите гласове. И след
като седемте гръмове издадоха своите гласове,
аз щях да пиша, но чух глас от небето, който ми
каза: Запечатай това, което изговориха седемте
гръма, и недей го писа. 
А вестителят, когото видях да стои на морето и
на земята, издигна ръката си към небето, и се
закле в живеещия до вечни векове, който е
създал небето и каквото има в него, земята и
каквото има по нея, и морето и каквото има в
него, че не щеше да има вече бавене, но че в
дните на гласа на седмия вестител, когато се
приготви да затръби, и да бъде свършена
тайната на Бога, както той е благовестил на
Описанието на 2-ро „Горко!“ (9:13) не
свършва тук. 

Краят на второто горко е разкрит с
предистория. Ако не вземем предвид, че това е
предистория на иначе хронологичното второ
горко, текстът може да ни се стори объркан и
не последователен, но той е в същността си
хронологичен и последователен, на места с
предистория за съответното хронологично
изложено събитие. 

Разкривайки събитията свързани с двамата
свидетели/пророци на Бога, които ще
свидетелстват 3,5 години (през голямата скръб
и след това почти до края на гнева, когато ще
бъдат убити в Ерусалим и ще бъдат съживени
отново) Бог ни довежда до края второто
горко,11:14. 

За по-голяма яснота този пасаж (10:8 - 11:14)
е изведен в съседната колона от дясно 

                                                  - - - → ➚

И когато свършат
свидетелстването си, звярът,
който възлиза от бездната, ще
воюва против тях, ще ги
победи и ще ги убие. И
труповете им ще лежат по
улиците на големия град, който
духовно се нарича Содом и
Египет, където и нашия
господар беше прикован на
стълб. И измежду хората,
племената, езиците и народите
ще гледат труповете им три
дни и половина и не ще
позволят да бъдат положени
труповете им в гробове. И
земните жители ще се зарадват
за тях, ще се развеселят, и един
на друг ще си подарят
подаръци, защото тия два
пророка са мъчили жителите
на земята. 

А след трите и половина дни
влезе в тях дух на живот от
Бога, и те се изправиха на
краката си, и голям страх обзе
ония, които ги гледаха. А те
чуха силен глас от небето,
който им казваше: Възлезте
тука. И възлязоха на небето в
облак, и неприятелите им ги
видяха. 

И в онзи час стана голямо
земетресение, и десетата част
от града падна, та измряха в
земетресението седем хиляди
човека, и останалите се

11:14 Второто горко премина.
Ето, иде скоро третото горко

(продълж. в Разкр 11:15)

← - - - 

И като затръби седмият вестител, станаха
силни гласове на небесата, които казваха:
Царствата на света станаха на нашия
Господар и на неговия помазаник! И ще
царува до вечни векове!

И двадесетте и четири по-стари, седещи пред
Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се
поклониха на Бога, казвайки:  Благодарим Ти,
господарю, Боже Всемогъщи, който си, и който
беше, и който идваш, затова че си взел голямата
си сила и си се възцарил. Народите се
разгневиха, но дойде Твоят гняв и времето да се
съдят мъртвите, и да дадеш наградата на слугите
си пророците и на светите и на ония, които се
боят от твоето име, малки и големи, и да
погубиш погубителите на земята.  

И отвори се Божието светилище, което е на
небето, и видя се в светилището му ковчега на
неговия завет, и настанаха светкавици и гласове,
гръмотевици и тръс и силен град.

* Описанието на 3-то Горко се предхожда от
дълга предистория и “след-история” (12:1 –
14:20) на това горко, които разкриват как:

(пред-история на 3-то Горко)
1. личността нар. „звяра/звяра“, царува над
целия свят 42 месеца, т. е през голямата скръб
и след нея - през гнева на Бога, до края на
гнева,

[... тук се случва 3-то горко...]

(след-история на 3-то Горко)
2. в края на гнева “звяра” и лъжепророкът са
хвърлени живи в езерото с огън и сяра,

3. след това армиите от тяхната коалиция са
унищожени от триумфално слизащия на земята
помазаник-цар Исус, подобно на смачкване на
грозде в лин, вж. 14:20. 

Възможно е това повторно преразказване на
голямата скръб (за първи път разкрита в 6: и
7: гл) да е “вмъкнато” тук за да ни даде по-
голяма представа за причината за третото,
най-ужасното “горко' . 

Същината и описанието на третото
“горко” е пасажа от 15:1 нататък, вж по-
долу. 

За по голяма яснота пасажът “пред-след-
история” 12:1-14:20 е изведен в 3-та
колона (на Разкр.) вдясно:

                                  - - - → ➚

Разкр. 11:1 - 11:14 /вж
началото на таблицата/

Разкр. 12:1 - 14:20 /вж началото на таблицата
и надолу/

* От 15:1 продължава разкриването на
третото горко по времето на седмата тръба,
започнато в 11:15.

И видях на небето друго знамение (вж.) голямо и
чудно: седем вестителя, които държаха седем
язви, които са последните, защото с тях се
изчерпва Божият гняв.  
И видях нещо като стъклено море, размесено с
огън, и че тия, които бяха победили звяра и
образа му, и белега му, и числото на името му,
стоеха при стъкленото море, държейки Божии
арфи. И пееха песента на Божия слуга Моисей и
песента на Агнето, казвайки: 
Велики и чудесни са твоите дела, господарю
Боже Всемогъщи, 
праведни и истинни са твоите пътища, царю на
светите.  
Кой няма да се бои от името ти, господарю, и да
го прослави? 
Защото само ти си свят, 
понеже всички народи ще дойдат и ще се
поклонят пред тебе, 
защото се явиха твоите праведни съдби.  

И след това видях, и ето, че на небето се отвори
светилището на скинията на свидетелството,  и
седемте вестителя, които държаха седемте язви,
излязоха от светилището, облечени в чисти и
светли ленени дрехи и препасани през гърдите
със златни пояси.  
И едно от четирите живи същества даде на
седемте вестителя седем златни чаши, пълни с
гнева на Бога, който живее до вечни векове. И
домът се изпълни с дим от славата на Бога и от
неговата сила, и никой не можеше да влезе в
светилището, преди да се свършат седемте язви
на седемте вестителя.

И чух от светилището силен глас, който казваше на седемте вестителя: Идете и
излейте на земята чашите на Божия гняв. 

И първият отиде и изля чашата си на земята, и на ония хора, които носеха
белега на звяра и които се покланяха на неговия образ се появи лоша и болезнена
рана. 

Вторият вестител изля чашата си в морето, и стана кръв като на мъртвец, и
всяка живо създание в морето умря. 

И третият вестител изля чашата си в реките и във водните извори, и водата им
стана на кръв. 
И чух вестителя на водите да казва: Праведен си, господарю, който си и който
беше, и светия, затова че, си отсъдил така, понеже те проляха кръв на свети и на
пророци, то и ти си им дал да пият кръв, те заслужават това. 
И чух друг от жертвеника да казва: Така, господарю Боже всемогъщи, истинни и
праведни са твоите съдби. 

И четвъртият вестител изля чашата си върху слънцето, и му бе дадено да гори
хората с огън. А като се опекоха хората от голямата жега, похулиха името на Бога,
който има власт над тия язви, и не се покаяха да му отдадат слава.

Петият вестител изля чашата си върху престола на звяра, и царството му
потъмня, и хората хапеха езиците си от болки, и похулиха небесния Бог поради
болките си и раните си, и не се покаяха за делата си.

Шестият вестител изля чашата си върху голямата река Ефрат, и пресъхна водата
ѝ, за да се приготви пътя на царете,които идат от изток. И видях да излизат от
устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти
духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които, като вършат
знамения, отиват при царете на земята и на цялата населена земя, да ги събират за
войната в оня велик ден на всемогъщия Бог. 
„Ето, идвам като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ход
гол, за да не гледат срамотата му.“
И събраха ги на мястото, което на еврейски се нарича ар-Магеддон. 

И седмият вестител изля чашата си върху въздуха, и от небесния дом излезе
силен глас от престола и каза: Сбъдна се.
И произлязоха светкавици и гласове и гръмове, и стана голямо земетресение,
небивало откакто съществат хора на земята, такова земетресение, толкова силно.
И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха, и Бог
си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с вино от яростния си гняв. И
всеки остров побягна и планините не се намериха. И едър град, тежък около един
талант, падаше от небето върху хората, и хората похулиха Бога поради язвата от
града, защото твърде голяма е неговата язва.

5.3.1.1.  Унищожаване на големия град, който владее над земните царе (в самия край на Божия гняв) 

- част от 7-та чаша от 3-то “Горко!”  (3-то Горко е 7-та тръба на 7-мия печат)

И дойде един от седемте вестителя, които държаха седемте чаши и говореше с
мене, казвайки ми: Ела, ще ти покажа съдбата на голямата развратница, която
седи на много води; с която земните царе вършиха разврат, и земните жители се
опиха от виното на разврата ѝ. 
И тъй, той ме заведе чрез духа в една пустиня, където видях жена, седяща на
червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.
Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни
камъни и бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с
нечистотии от нейния разврат. И на челото ѝ имаше написано това име: „Тайна,
великият Вавилон, майка на развратниците и на гнусотиите на земята“. 

И видях, че жената се беше опила от кръвта на светите и от кръвта на мъчениците
на Йесус, и като я видях, зачудих се твърде много. 

Но вестителят ми рече: Защо се зачуди? аз ще ти кажа тайната на жената и на
звяра, който я носи, който има седем глави и десет рога:

Звярът, който си видял, беше, но го няма, обаче, скоро ще възлезе от бездната и
ще отиде в гибел. И живеещите на земята, чиито имена не са написани в свитъка
на живота от създанието на света, ще се зачудят (13:3), когато гледат звяра, че
беше и го няма, макар и да го има. 

Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма/планини, на които
седи жената; те са и седем царе, от които петима паднаха, и единият е сега, а
другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои и звяра,
коeто беше и го няма, той е осмият цар, и е един от седемте, и отива в гибел; 

И десетте рога, който си видял, са десет царе, които още не са получили царска
власт, но за един час получават власт, като царе, заедно с звяра; те са
единомислени и ще предадат на звяра своята сила и власт те ще воюват против
Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е господар сред господарите и цар сред
царете, също и ония, които са с него, ще победят, които са повикани, избрани и
верни. 

Каза ми още: Водите, които си видял, където седи развратницата, са хора и
множества, народи и езици. 

* И десетте рога, които си видял на звяра, те ще намразят развратницата, и
ще я oпустошат и разголят, и ще изядат месата ѝ, а нея ще изгорят в огън. 
Защото Бог сложи в сърцата им да изпълнят неговата воля, като действат
единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат
Божиите думи. 

И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.

* това е предизвестие на това, което ще се случи след това, вж. Разкр.18

Дан.9:26
И подиръ шестдесетте и две седмици ще се посече
Помазаникът, но не заради себе си; 
и людете на вожда, който ще дойде 
ще погубятъ града и светилището; и свършъкътъ му
съ потопъ; и до свършъка на бранта има определени
погинвания.

След това видях друг вестител, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и
земята се просвети от неговата слава. И извика в мощ, със силен глас, казвайки: 

Падна, падна великия Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на
всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото
всички народи пиха от виното на нейния разпален разврат, и земните царе
развратстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния ѝ разкош. 

И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, народе мой, за да не
участвате в греховете ѝ и да не споделяте язвите ѝ, защото греховете ѝ следваха
до небето, и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте ѝ, както и тя ви е въздала,
да! платете ѝ двойно според делата ѝ, с чашата, с която е черпила, почерпете я
двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкоз мъка и печал ѝ
дайте, защото казва в сърдцето си: Седя като царица, не съм вдовица, и печал
никак няма да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите ѝ, мор, печал и глад, и тя
ще изгори на огън, защото могъществен е господаря Бог, който я съди. 

И земните царе, които са развратствали и живели разкошно с нея ще заплачат и
заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради
страх от мъките ѝ и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне,
крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти! 

И земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките
им, стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и багреница,
коприна и червено, и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова
кост и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед: от желязо и от мрамор; и
канела, аромати, темян, миро и ливан, вино и дървено масло, чисто брашно и
пшеница, добитък и овце, коне, колесници и роби, и човешки души. Овощията на
желаниието на душата ти, отиодоха си от тебе, и всичко изящно и разкошно
загина от тебе, и няма вече да се намерят. Търгуващите са тия неща, които се
обогатиха от нея, ще застанат отдалеч поради страх от мъките ѝ, ще плачат и ще
жалеят, казвайки: Горко, горко, граде велики, облечен във висон, багреница и
червено и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; защото в един
час запустя толкова богатство! 

И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се
препиват от морето, застанаха отдалеч, и викаха като гледаха дима от неговото
изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на великия град? И посипаха пръст на
главите си и викаха с плач и жалеене, като думаха: Горко, горко на великия град, в
който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите
му, защото в един час запустя! 

Веселете се за него небе и свети пратеници, и пророци, защото съда, с който вие
бяхте осъдени, Бог отсъди над него.

И един силен вестител взе един камък голям като воденичен, та го хвърли в
морето и рече: Така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и
няма вече да го има. Глас от ония, които свирят на арфи, и от певци, от свирачи и
от тръбачи няма вече да се чува в тебе, и никакъв художник от каквото и да било
художество няма вече да се намери в тебе, и шум от воденица няма вече да се
чува в тебе; светлина от светило няма вече да свети в тебе, и глас от младоженец и
от невеста няма вече да се чува в тебе, защото твоите търговци станаха големците
на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи. 

И в него се намериха кърви от пророци и от свети и от всичките заклани на
земята.

Дан.9:26
И подиръ шестдесетте и две седмици ще се посече
Помазаникът, но не заради себе си; 
и людете на вожда, който ще дойде 
ще погубятъ града и светилището; и свършъкътъ му
съ потопъ; и до свършъка на бранта има определени
погинвания.

След това чух силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Аллелу-
Йа! Спасението и славата, и почитта, и силата са на господаря нашия Бог, защото
са истинни и праведни неговите съдби, понеже той осъди великата развратница,
която е разтляла земята с разврата си, и даде върху нея възмездие за кръвта на
своите слуги. 
И втори път рекоха: Аллелу-Йа! И димът ѝ се издига до вечни векове. 
И двадесетте и четири по-стари и четирите живи същества паднаха, и се
поклониха на Бога, който седи на престола, и казаха: Амен! Аллелу-Йа! 

И от престола излезе глас, който казваше: Възхвалявайте нашия Бог, всички
негови слуги, вие, които се страхувате от него, малки и големи. 

И чух като глас на много народ и като глас от много води, и като глас от силни
гръмотевици, които казваха: Аллелу-Йа! Защото господарят, нашият Бог,
Всемогъщият, царува. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава:
защото дойде сватбата на Агнето, и неговата жена се е приготвила. И на нея се
позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът, е праведните дела
на светите. 

И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на
Агнето. 
И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи. 
Тогава аз паднах пред краката му да му се поклоня, но той ми рече: Недей, аз съм
съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исус,
поклони се на Бога, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус.

6.   Помазаникът се Завръща с Царска Власт и Слиза Триумфално на Земята да Съди и да Царува

Исус от Назарет, помазаникът-цар, Божият син, в края на Божия гняв се завръща  на земята, триумфално слизайки от небесата с небесните си войски,
  и унищожава в гнева си „звяра“ и земните царе с войските им, които са дошли да воюват срещу него

… и тогава ще
дойде свършекът.

...Защото както
светкавицата
излиза от изток и с
вижда дори до
запад, така ще бъде
и идването на сина
на човека.  защото
където би била
мършата, там ще се
съберат и орли те. 
      

След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, който яздеше на него, се
наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите му бяха огнен
пламък, на главата му бяха много корони и като имаше написани имена, които
никой не знаеше, освен той; и беше облечен в дреха, потопена в кръв, и името му
беше СЛОВОТО НА БОГА. 
И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха след него на бели
коне. 
От устата му излизаше двоустър меч, за да порази с него народите, и той ще ги
пасе с желязна тояга, и ще стъпче лина на лютия гняв на всемогъщия Бог. И на
дрехата и на бедрото му имаше написано име: Цар на царете, и господар на
господарите.

Още и друг вестител, който имаше власт над
огъня, излезе от жертвеника и извика със силен
глас на този който държеше острия сърп, и рече:
Простри острия си сърп и обери гроздовете на
земното лозе, защото гроздето му е вече узряло.
И вестителят хвърли сърпа си на земята, обра
земното лозе, и хвърли набраното в големия лин
на Божия гняв.

Зех.14:(5)
… и ще дойде Господ, Бог мой, и всички свети с Него.

...Защото както
светкавицата излиза
от изток и с вижда
дори до запад, така
ще бъде и идването
на сина на човека. 
Защото където би
била мършата, там
ще се съберат и
орлите.

После видях един вестител, стоящ в слънцето, и, извиквайки със силен глас, каза
на всички птици, които летят посред небето: Дойдете, събирайте за великата
Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на
юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всички
хора, свободни роби, малки и големи.

И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против
яздещия на коня и против неговата войска. 

И звяра бе уловен, и с него лъжепророка, който беше извършил пред него
знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се
поклониха на неговия образ. 

Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори със сяра.

Зах14:3
… Тогава господарят ще излезе и ще се бие срещу
онези народи, както се е бил в ден на битка. 

2Сол2:1 
А колкото за пришествието на нашия господар Исус
помазаника и нашето събиране при Него (вж по-горе в
Разкр.:3,9,14; 14:3,4; Мат24:30,31) [...] 
това (т. е. идването му и събирането ни при Него) няма
да стане, докато първо не дойде отстъпването (т. е.
отдръпването на Бога, за да не пречи на появата на
“звяра”? вж по-долу) и не се яви човекът на греха, синът
на погибелта, който така се противи и се превъзнася над
всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава
поклонение, така че той седи както Бог в Божия храм и
представя себе си за Бог. [...] 
И сега знаете, кой го възпира сега, за да се разкрие в
своето си време. Защото тайната на беззаконието вече
действа, [но] само докато не се отдръпне онзи, който
сега я възпира. 8 И тогава ще се яви беззаконният(13:1), 
когото господарят Йесус ще убие с духа на устата Си
и ще изтреби с явлението на пришествието Си.  
Чието идване се дължи на действието на сатаната,
съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи
чудеса 10и с всичката измама на неправдата, между
ония, които погиват, защото не приеха да обичат
истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да
действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат
осъдени всички, които не са повярвали истината, а са
имали благоволение към неправедността.

Защото както
светкавицата излиза
от изток и с вижда
дори до запад, така
ще бъде и идването
на сина на човека. 

Защото където би
била мършата, там
ще се съберат и
орли те. 

       - - - → ➚

А останалите бяха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше
от устата му.

И всичките птици се наситиха с месата им.

И линът бе стъпкан вън от града, и кръв потече
от винената преса даже до юздите на конете
върху едно разстояние от хиляда и
шестстотин стадии .

↖← - - -   ( прод. в 15:1)

Зах. 14:12
И това ще е язвата С която Господъ ще уязви всичкитѣ
народи Които воювахѫ противъ Ерусалимъ: Плътта
имъ ще тлее като стоятъ на нозете си, И очите имъ
ще се разтопятъ въ дупките си: И езикътъ имъ ще се
разтопи въ устата имъ. 

7.  Съд на живите и 1000 години царуване

Помазаникът дава на светите да съдят. Светите получават земните царства и царуват на земята с помазаника 1000 години

7.1.  сатаната окован и хвърлен в подземния затвор

сатаната е окован и затворен 1000 години, за да не мами народите и те да не нападат Божиите хора

И видях, че слизаше от небето един вестител, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. той улови змея,
старовременната змия, която е клеветник и сатаната, и го върза за хиляда години, и като го хвърли в бездната, заключи я, и
я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за
малко време.

И видях престоли и на тия, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. Дан. 7:21
Гледахъ, и онзи рогъ правеше война съ светите, и
преукрепяваше се противъ тяхъ, додѣ дойде Ветхиятъ съ
Дни*1 
и даде се съдътъ на светите на Вишняго; 
и врѣмето стигна, и светите взехѫ царството

*1  т.е. Исус от Назарет, помазаникът, Божият син.
И преди това не е бил дошъл.

7.3.  Съживяването на убитите от звяра свети хора (първото съживяване на мъртвите след завръщането на Исус)

Бог съживява убитите вярващи, които са държали свидетелството на Исус и не са се поклонили на “звяра” и са били убити за това

Видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Йесус, и поради словото на Бога, и на ония,
които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си , 

7.4.  Светите царуват с помазаника 1000 години 

Убитите от звяра и съживени свети хора царуват с помазаника 1000 години. 
* Не е казано ясно дали и останалото безчетно множество съживени свети хора (т.е. след Голямата скръб и преди Божия гняв) също царуват тук с помазаника

Дан. 7:21
Гледахъ, и онзи рогъ правеше война съ светите, и
преукрепяваше се противъ тяхъ, додѣ дойде Ветхиятъ съ
Дни 
и даде се съдътъ на светите на Вишняго; 
и врѣмето стигна, и светите взехѫ царството*1

...

После ще седнат съдии и ще отнемат от него властта да
погубва и да изтребва докрай, а царството и властта и
царственото величие по цялото поднебесие ще се
даде на народа от светите на Всевишния, Чието
царство е царство вечно, и всички властници ще служат
и ще се покоряват Нему.

*1  както пише, това става след като светите съдят,
а на тях все още не им е дадено да съдят, дори им е
забранено; съответно "и светите взехѫ царството"
още не е станало

Зах. 14:8-11
И въ онзи денъ Води живи ще излязатъ изъ Ерусалимъ,
Половината имъ къмъ източното море, И половината
имъ къмъ западното море: Лете и зиме ще е така. И
Господъ ще бъде царъ върху всичката земя: В онзи денъ
ще бъде Господъ единъ, и името му едно. Всичкото
место ще се преобърне въ поле, Отъ Газа до Римонъ
къмъ югъ на Ерусалимъ; И той ще се въздигне и насели
на местото си Отъ портата Вениаминова до местото на
прьвата порта, До портата на ъглите, и отъ стълпа на
Ананеила До жлебовете царски. И ще се населятъ въ
него, И не ще има вече проклетия; И Ерусалимъ ще се
обитава въ утвърждение 

Зах. 14:16-
И всеки, който остане Отъ всичкитѣ народи Които сѫ
дошли противъ Ерусалимъ Ще възлиза всяка година За
да се кланя на Царьтъ, Господа на Силите, И да
празднува праздника на сените. И които отъ
домородията на земята Не възлязатъ въ Ерусалимъ, За
да се поклонятъ на Царьтъ, Господа на Силите, На тяхъ
не ще има дъждъ. И ако не възлезе домородието
Египетско, и не дойде, Върху които няма дъждъ, на тяхъ
ще е язвата С която Господъ ще уязви народите Които не
възлязатъ За да празднуватъ праздника на сените. Това
ще е наказанието на Египеть, И наказанието на
всичкитѣ народи Които не възлязатъ Да празднуватъ

Това е първото съживяване [от мъртвите]. Блажен и свят е оня, който участва в първото съживяване [от мъртвите], над такива
втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на помазаника и ще царуват с него хиляда години.

9.  Последният Бунт на сатаната. Сатаната хвърлен в огненото езеро.

сатаната, пуснат за малко от затвора си, подмамва отново народите и те нападат светите в обичания град. Бог избива последвалите сатаната.
Бог хвърля сатаната в огненото езерото, където от 1000 години са мъчени „звяра“ и лъжепророка (без да изгарят и да бъдат унищожени)

И когато се свършат хилядата години, сатаната ще бъде пуснат от затвора си, и ще излезе да мами народите в четирите краища на
земята, Гог и Магог, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на
земята и обиколиха стана на светите и обичния град. Но огън падна от Бога от небето и ги изпояде.

И клеветникът, който ги мамеше, беше хвърлен в огненото езеро със сяра, където са и звяра и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени
денем и нощем до вечни векове.

След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери
място за тях.

Мат.5
Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да
преминат.

2Пет3: 
Скъпи, ето, пиша ви това второ писмо. И в двете
събуждам чрез напомняне вашия чист ум, за да помните
думите, изговорени преди от светите пророци, и нашата
заповед - заповедта на пратениците на господаря и
спасителя. Като знаете преди всичко това, че в
последните дни ще дойдат подиграватели, които с
подигравките си ще ходят след желанията си и ще
казват: "Къде е обещаното му идване? Защото, откакто
са заспали бащите ни всичко си стои така както е от
началото на създанието." Защото [сами] искайки това
[невежество], за тях остава скрито това, че от онова
старо време небесата и земята са стоели заедно от
водата и чрез водата, чрез Божието слово. Чрез които
[води?] тогавашният свят бидейки подложен на
наводнение чрез вода, загина. 
И днешните небе и земя със същото слово се пазят за
огън 
преди деня на съда и гибелта на нечестивите хора. 
Още и това нещо да не забравяте, обичани, че за
господаря един ден е като хиляда години, и хиляда
години като един ден. Господаря не забавя това, което е
обещал, според както някои смятат бавенето, но заради
вас търпи за дълго време; понеже не иска никой да
загине, а всички да дойдат до покаяние. 
А денят на господаря ще дойде като среднощен крадец, 
когато небесата ще преминат с бучение, а стихиите
нажежени ще се стопят, и земята и каквото е
вършено в нея ще изгорят. 
Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва
да сте вие, в свято поведение и страхопочитание,
очакващи и нетърпеливи за идването/"пришествието" на
Божия ден, поради който небето възпламенено ще се
стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!

Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола, и едни свитъци се разгънаха, разгъна се и друг свитък, който е свитъка на
живота, и мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в свитъците. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и
смъртта и подземното място предадо ха мъртвите, които бяха в тях, и те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и
подземното място бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в свитъка на живота, той
беше хвърлен в огненото езеро.

И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Видях и светия град, новия
Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като булка разкрасена за мъжа си.И чух силен глас от престола, който казваше:
Ето, шатрата на Бога е с хората, той ще живее с тях, те ще бъдат негов народ, и сам Бог, техния Бог, ще бъде с тях. той ще обърше
всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, първото премина. 

И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. 
И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни. И рече ми: Сбъднаха се. аз съм А и Я, началото и краят. На жадния ще дам
даром от извора на водата на живота. който побеждава, ще наследи тия неща, аз ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син. 
А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, развратните, магьосниците, поклонящите се на образи и всички
лъжци, тяхната участ ще бъде в морето, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт. 

2Пет3:13 (прод.) 
...А според обещанието Му очакваме ново небе и нова
земя, в която ще обитава праведност. Затова, обични,
като очаквате тия неща, старайте се да се намерите
чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И
гледайте на дълготърпението на нашия господар като на
спасение

Тогава дойде един от седемте вестителя, които бяха натоварени със седемте последни порази и държаха седемте чаши и ми
проговори, казвайки: Ела, ще ти покажа невестата, жената на Агнето. 

И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Йерусалим, който слизаше от небето от Бога, и
имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Градът
имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите дванадесет вестителя, и надписани над портите имена, които са
имената на дванадесетте племена на израилтяните: откъм изток три порти, откъм север три порти, откъм юг три порти и откъм
запад три порти. И градската стена имаше дванадесет основни камъка с дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте
пратеници на Агнето. И тоя, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му. Градът
беше четвъртит, с дължина равна на широчината му, и като измери града с тръстта, излезе дванадесет хиляди стадии. Дължината,
широчината и височината му са еднакви. Измери и стената му, която излезе сто и четиридесет и четири лакти, а това беше човешка
мярка, употребена от вестителя. Стената му беше оградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло.
Основните камъни на градските стени бяха украсени със всякакви скъпоценни камъни: първият основен камък беше яспис, вторият
сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд, петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз,
десетият хрисопрас, единадесетият яцинт , дванадесетият аметист. И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера, всяка порта бе от
един бисер, и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. 

2Пет3:13 (прод.) 
...А според обещанието Му очакваме ново небе и нова
земя, в която ще обитава праведност. Затова, обични,
като очаквате тия неща, старайте се да се намерите
чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И
гледайте на дълготърпението на нашия господар като на
спасение

И храм не видях в него, защото неговото светилище е господаря Бог Всемогъщият и Агнето. И градът нямаше нужда от слънце,
нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето. И народите ще ходят по неговата
светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем, ( а нощ не ще има там ); а и
народите ще донасят в него славните си и ценни неща. И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и
който лъже, а само записаните в свитъка на живота, който е на Агнето.

2Пет3:13 (прод.) 
...А според обещанието Му очакваме ново небе и нова
земя, в която ще обитава праведност. Затова, обични,
като очаквате тия неща, старайте се да се намерите
чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И
гледайте на дълготърпението на нашия господар като на
спасение

След това, вестителят ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и
течеше всред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше
плод всеки месец, и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече, и престолът на Бога и на
Агнето ще бъде в него, и неговите слуги ще му служат. те ще гледат лицето му, и неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще има
вече, и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото господаря Бог ги осветява. И те ще царуват до
вечни векове. 

И рече ми: Тия думи са верни и истинни, и господаря Бог на пророческите духове, прати вестителя си да покаже на неговите слуги
това, което трябва скоро да стане. И, ето, идвам скоро. Щастлив е, който пази думите на написаното в този свитък пророчество. 

Аз, Йоанес, съм, който чух и видях, паднах да се поклоня пред краката на вестителя, който ми, беше показал това. 
Но той ми рече: Недей! аз съм служител на тебе и на братята ти пророци и на тия, които пазят думите на този свитък. Поклони се на
Бога.
Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в този свитък пророчество, защото времето за изпълнението му е близо. който
върши неправедност, нека върши и за напред неправедност, и който е нечист, нека бъде и за напред нечист, и праведният нека върши
и за напред праведност, и светият нека бъде и за напред свят. 

Ето, идвам скоро, и у мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. аз съм А и Я, първият и
последният, началото и краят. 

Щастливи са, които пазят заповедите му, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града. А
отвън са псетата*, чародейците, развратниците, убийците, образо-поклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. 

Аз, Йесус, изпратих вестителя си, да ви засвидетелства това за общностите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна
звезда. 

И Духът и невестата казват: Ела. 
И който чуе, нека рече: Ела. 
И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. 

Аз съсвидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в този свитък: Ако някой добави към тях, Бог ще добави
върху него язвите, написани в този свитък, и, ако някой отнеме от думите на тая пророчески свитък, Бог ще му отнеме дяла от
свитъка на живота и от светия град, които са описани в този свитък. 

Онзи, който свидетелства за това, казва: Наистина идвам скоро. Амен! 

Ела, господарю Йесус! 

Благодатта на господаря Йесус помазаника да бъде със светите. Амен.

Вечен Живот на Новата Земя

Вечен живот във видимото присъствие на Бога и Агнето за Божиите хора на новата земя, за вечни векове...


