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Упътване
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

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

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

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 предистория (и след-история на 2-рата) на две събития от главната хронологична
линия.

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

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),

Други текстове,

в което Бог разкрива хронологично събитията в края на епохата

свързани със събитията в края на епохата

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

* Цитираните текстове обхващат всички периоди от
края на епохата

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 (последователно) текстове тук обхващат:

* Структура на разполагане на текста в трите колони и обхват на темите:
* Главна хронологична линия, цитирана в
тази колона:

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

4:1 – 10:7

10:8 – 11:14
-----→
←-------→

11:15 – 11:19

12:1 - 14:20

←--- --

15:1 – 22:20

Въплътяването на Божието слово - раждането
на единствения Божий син, Исус от Назарет
Вземането му в небесата,
Начало на страдания (войни, глад,
земетресения, епидемии)

Начало на страдания

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

Голямата скръб

( 1, 2, 3-ти печат)

Съживяването на праведните
мъртви
Грабването им при Бога

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

Божият гняв

Божият гняв

(властването и тиранията на Звяра
продължава)

(властването и тиранията на Звяра
продължава)

(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 мъртвите
Грабването им в Божиите небеса

(7-ми печат):

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,

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

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 цар над всичко

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

Звярът и лъжепророка - в огненото езеро
Помазаникът съживява светите, убити от
Звяра заради вярата им в Исус, и съди
живите чрез тях
сатаната окован и хвърлен в затвор
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.

Разкр. 4:2-5:14
сатаната хвърлен в огненото езеро, където все
още биват мъчени звяра и лъжепророка (и не
изгарят)
Бог унищожава тази земя
Съживяване на неправедните мъртви
Божият съд на умрелите
хвърляне в огненото езеро(„втората
смърт“)
- новият Йерусалим на новата земя
- вечен живот с Бога, на новата земя

Обща Предистория
Маркос 13

Матайос 24

Разкр. 4

Лукас 21

Разкр. 10:8-11

Разкр. 12:1-

Други книги

* 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).

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.

* Разкр. 4 започва по-надолу, поради
хронологията

* Разкр. 12 започва по-надолу, поради
хронологията

* 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. 10:(11)

Разкр.12:1-5

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.
Мк. 13:1-4

Мт. 24:1-3

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?“

Лк. 21:5-8

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

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.

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

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?

Разкр. 10:(11)

Разкр. 12:5,6

… 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
Разкр. 4:1

Разкр. 10:(11)

Разкр. 12:(6)

Други книги

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.
Разкр. 4:2-5:14

* 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..
Мк. 13:5-8

Мт. 24:4-8

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.

Лк. 21:8-11

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

Разкр. 6:1

Други книги

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

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 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.

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

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

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.

и ще има големи земетресения,

ще има земетресения на разни места,

и на разни места ще има глад,

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.

и безредици

епидемии и земетресения

а тия неща са само началото на
страданията.

Но всичко това ще бъде само начало
на страдания.

и епидемии.

Ще има и ужаси и големи знамения от
небето*1
*1 т.е. по времето на Божия гняв, след
Голямата скръб, която сега следва подолу
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
Разкр. 10:(11)

Разкр. 12:7-12

Други книги

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.
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.

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]

*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
Мк. 13:9-23
кратко обяснение
Мк. 13:9-13

Мт. 24:9-28

подробности
Мк. 13:14-23

кратко обяснение
Мт. 24:9-14

* 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),

Лк. 21:12-24

подробности
Мт.24:15-28

Мк. 13:14

кратко обяснение
Лк. 21:12-19

Разкр. 6:7

Разкр. 11:1-(2)

Разкр. 12:13

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].

Други книги

подробности
Лк. 21:20-24

Мт. 24:15

Лк. 21:20

* започва по-надолу Затова, когато
* започва по-надолу
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 като видя змеят, че беше свален на земята,
започна да преследва „жената“*1, която беше
родила момчето.

* вж. и Зах.12:3

Зах.14:2
... Защото ще събера всички народи на битка против
*1 . „жената“ е плътският Израел, от които Йерусалим и градът ще бъде превзет, и къщите ще
Бог е направил да се роди синът му по плът.
бъдат ограбени, и жените изнасилвани, и половината от
града ще отиде в плен, а останалите от народа няма да
* Т.е. Голямото страдание/скръб започва с
бъдат отсечени от града....
преследване на плътския Израел
и чак по-късно се прехвърля върху Божия
Дан.9:26
народ, обещан на Авраам (т.е. родените от
И подиръ шестдесетте и две седмици ще се посече
Бога от плътския Израел и от другите народи
Помазаникът, но не заради себе си;
чрез вярата в Божия син), вж Разкр.12:17.
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!
Мк. 13:

Мк. 13:(14)-18

Мт. 24:

Мт. 24:16-20

Лк. 21:

Лк. 21:21-23

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
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.

Разкр. 12:14-16

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.

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]

*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

А горко на
бременните и на
кърмещите през
ония дни!

А горко на
бременните и на
кърмещите в ония
дни!

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

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

Защото това са дни
на въздаване на
справедливост, за
да се изпълни
всичко, което е
написано.
Горко на
бременните и на
кърмещите, през
ония дни!

Лк.23:26,28И 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
Мк. 13:19-20

Мт 24:21-22

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.

Лк. 21:(23)-24

Разкр. 11:(2)

Други книги

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

... 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...

Те ще паднат под
острието на ножа,
и ще бъдат
откарани в плен
по всичките
народи,

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.

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

докато свърши
времето на
народите *1

четиридесет и два месеца
[=3,5 год].

*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.

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

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

и Йерусалим ще
бъде тъпкан от
народите

Но заради
избраните, ония
дни ще се съкратят.

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

*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
Разкр. 11:3

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)

2.5.1. сатаната измамва света с лъжливи чудеса да приеме Звяра (и сатаната) за свой господар и Бог, и да му се покланят
Мт 24:(24)

Мк. 13:(21)

Разкр. 12:17

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.

Мт 24:23-26(-28)

Разкр. 13:1-5

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

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

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.

защото ще се появят

защото ще се
появят

Мк. 13:21-23

лъжепомазаници
и
лъжепророци,

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,
И звярът, който видях приличаше на леопард, и уж от нас изпратено, като че ли е дошъл денят на
краката му бяха като крака на мечка, устата му
помазаника.
като уста на лъв, и змията даде нему силата си,
Никой да не ви мами по никакъв начин! Защото [този
престола си и голяма власт.
ден няма да дойде] ако първо не дойде отдръпването
и [като резултат от това] не се разкрие човекът на
И видях една от главите му като смъртоносно греха, синът на гибелта,
съсечена,
който се противи и се превъзнася над всичко, наричано
Бог или обект на благоговеене, така че той като Бог да
но смъртоносната му рана беше излекувана,
седне/заживее в Божия дом, показвайки относно себе си,
че е Бог.
и цялата земя учудена отиде след звяра
Не помните ли, че ви казах това, още когато бях с вас?
И сега знаете това, което [го] задържа, за да се разкрие
и поклониха се на змията, която беше дала
той [чак] на своето си време властта си на звяра; и се поклониха на звяра,
защото тайната на беззаконието вече действа — [но ще
казвайки: Кой е подобен на звяра? и кой може да продължи така] само докато онзи, който сега [я/го]
воюва против него? И му беше дадена уста,
задържа, се отдръпне отсред [пътя и/му]
говореща големи неща и хули, и му беше дадена и тогава ще се разкрие беззаконникът, когото господарят
власт да воюва четиридесет и два
ще погуби с Духа от устата си (вж 19:19-21) и ще го
месеца[=3,5год.].
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.

лъжепомазаници
и
лъжепророци,

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

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

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,

Ето предсказах ви.

А вие внимавайте,
ето, предсказах ви
всичко.

ще изтощава светите Божии хора [...].
И светите ще бъдат предадени в ръката му за време,
времена и половин време (=3.5 г)

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

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

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.

Тогава ще ви
предадат на мъки
и ще ви убиват,

Лк. 21:(12)-18

Разкр. 6:7 (повт.)

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

и ще бъдете
мразени от всички
те народи поради
моето име

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

Разкр. 13:6-18

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,

ще изтощава светите Божии хора [...].

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

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

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.

Това ще ви служи
за свидетелство

1* преди да дойде
краят

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.

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

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,

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.

И много
лъжепророци ще се
появят и ще
заблудят мнозина.

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 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.

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.

Разкр. 6:9-11

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

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

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,
поради моето име.

И ще бъдете мразени
от всички заради
моето име:

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

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

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
Мк. 13:24-25

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.

Мт. 24:29

Лк. 21:25-26

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.

Разкр. 6:12

Други книги

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.

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.
*1 ще постигне света СЛЕД края
И земните царе, големците и хилядниците,
Голямата скръб и след съживяването богатите и силните,и всеки роб и всеки свободен
на праведните мъртви, т.е. по времето се скриха в пещерите и между скалите на
на Божия гняв
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.23:26,28И 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
Мк.13:26

Мт. 24:30

Лк. 21:27-28

Разкр. 7:1-3

Разкр. 11

Разкр. 13:

Други книги

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.

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.

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

*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

4.1. Първо са взети Божиите свети хора от (плътския) Израел
Мк.13:27

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

Мт. 24:31

Лк. 21

Разкр. 7:4-17

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

Разкр. 11

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.

Разкр. 14:1-5

Други книги

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.

4.2. Призиви и Предупреждения
Мт. 24:14 (препл.)

Разкр. 11

Разкр.14:6

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

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.

прод. по-долу, вж
Разкр.19:11
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 гла
Щ

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:
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Разкр. 14:14-16
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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

ж
ж

5 Божият Гняв – Гневът на Агнето

→
→

ш

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
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5.3. 3-то “Горко!” - 7-та тръба (на 7-мия печат)
Разкр.11:15-19

→➚

Разкр. 15:1-8

М

5.3.1. 7-те чаши от 3-то “Горко!” (т. е. от 7-та тръба на 7-мия печат)
Разкр. 16
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Разкр. 17

Ж

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

6 Пома аникът се Завръща с Царска Власт и Сли а Триумфално на Земята да Съди и да Царува
И

Мт. 24:14
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Разкр. 19:11-21

Мт 24:28

Разкр. 14:18-19

…
…

Мт 24:28 (повт.)

Разкр. 19:17-20

…

М

Мт 24:28 (повт.)

Разкр. 19:21

Разкр. 14:20
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7 Съд на живите и 1000 години царуване
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Разкр. 20:1-3

7.2. Помазаникът дава на светите си да съдят живите
Разкр. 20:4
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Разкр. 20:(4)
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Разкр. 20:(4)-5

и царуваха с помазаника хиляда години.

Щ

Другите мъртви не оживяха докато не се свършиха хилядата години.
Разкр. 20:(5)-6

9 Последният Бунт на сатаната Сатаната хвърлен в огненото е еро
щ
Разкр. 20:7-10

М

9. Съд на Умрелите
9.1. Бог унищожава сегашните земя и небе
Разкр. 20:11

М

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

М

10.2. Жената на Агнето
Разкр. 21:1-27

М

10.3. Светилището в новия Йерусалим
Разкр. 21:1-27

М

10.4. Дървото на живота
Разкр. 22:1-21

Щ

10.5. Послеслов
Разкр. 22:1-21

Щ

Вечен Живот на Новата Земя

