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БЕЛГИЙСКИЯТ ЗВЯР 

“И позволи му се (на лъжепророка) да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовият образ да проду-

ма; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ"  (Откровение 13:15). 

"Приятелят ми, който е банков мениджър в една банка в Южна Калифорния, ми каза, че всички мени-

джъри на банката били официално уведомени, че предстои въвеждането на икономика без пари в налич-

ност... има един мегакомпютър в Белгия - наричат го ЗВЯРЪТ". 

Д-р Лари Поланд, доктор по философия 

"Как да се подготвим за наближаващото гонение" 

 

АРИ ГОСХОРН, компютърен гений, достигнал върха в областта на компютъризацията и роботизацията, създа-

тел на компанията "Роботикс интернешънъл", получава предложение да работи за световна програма, наречена 

Глобално Общество за Междубанкова Финансова Телекомуникация (ГОМФТ). Целта й е да свърже всичките по-

лицейски отдели и финансови организации в света с Европа и ... един Свръхкомпютър. 

Следва запис на разказа на Лари Госхрон. Текстът е снет от аудио касета.  

"Като младеж, казва той, изпаднах в тежък бунт. Гледах филма "Дяволът и Даниел Уебстър", където Уебстър 

продаде душата си на Сатана за богатството и властта на света. Реших, че и аз ще направя така. 

Осъществих контакт със Сатана, за да разменя душата си за богатството и властта на този свят. Сатана 

отвори много врати за мен, но колкото повече врати към богатство и власт се отваряха пред мен, толкова повече 

трябваше да давам от душата си.  

Като юноша бях свързан с втората по значимост фамилия на американската мафия. Преди още да навърша 

тридесет години бях постигнал всичко за което мечтах. Председателят на Американската банка беше в моя борд 

(борда на Роботикс Интернешънъл). Ходех на приеми, посещавани от най-богатите и влиятелни хора на земята. 

Горе-долу по това време научих, че майка ми е станала християнка и се моли за мен. 

  Една нощ гледах филма "2001: Една одисея в космоса". Видях безкрайността на звездите. Същата вечер се 

прибрах вкъщи и отидох в предния двор. Почувствах силата на Святия Божий Дух. Бог ми показа най-високите 

върхове на власт и ми каза: "Какво би направил, ако покориш и най-високият връх на власт на земята?" 

Помислих си, че това ще си остане в живота, защото няма да мога да го взема в безсмъртието си. Внезапно, ка-

то че ли някой издърпа картонената къща под мен и всичко се срути. Целият ми живот започна да се сгромолясва 

и разпада около мен. Прималя ми.  

Имах си така наречената "моя помийна яма" и всички демонични действия за моята власт бяха там. Винаги 

съм държал похлупака отгоре. Не можех да го махна. Бях отдал толкова много от душата си за нея. 

Онази нощ, похлупакът на ямата се махна и аз трябваше да погледна вътре и да видя демонизма на действията 

си. Извиках към Бога: "Спаси ме". И когато извиках, отворих сърцето си и за около двадесет секунди мислех, по-

скоро ще се самовзривя с ръчна граната, отколкото да направя това, което се канех да направя. Самовзривяването 

щеше да ми е по-лесно - толкова закоравяло беше сърцето ми, така силно контролирано от Сатана. 



В тези двадесет секунди една мълния ме удари право в центъра на сърцето и го разби като дърво, ударено от 

гръм. Мигновено разбрах, че съм роден наново. Сякаш в живота ми, който отиваше към вечността заработи но-

во P-O (техническо приспособление в компютърната наука). 

Усетих как тежестта на помийната яма се вдигна от мен и почувствах любовта на Бог в сърцето си. Никога до 

онзи момент не бях преживявал такава любов. В следващите четири месеца Бог ми беше водач. Той ме учеше и 

отговаряше на всеки мой въпрос. Той ме заведе в една църква, където пастора имаше любовта на Исус в сърцето 

си. След три месеца продължих напред и бях кръстен във вода. 

През 1973 г., сключихме договор със Световната банкова организация по проекта за изграждане на 

свръхкомпютъра на Европа, известен като ГОМФТ (Глобално Общество за Междубанкова Финансова Те-

лекомуникация). Започнахме да изграждаме системата заедно с "Бъроус".  

   Един ден в офиса ми дойдоха двама християни и ми казаха: "Знаете ли какво правите? Изграждате система, 

която ще се прочуе като "Белега на звяра". Нима ще строите тази система на Сатана, с която той ще контролира 

всички хора на земята посредством числото 666 и белега на звяра?" 

Отвърнах: "Не знаех, че правя това." 

Те си тръгнаха и аз излязох от сградата, където работехме по системата и започнах да се моля: "Господи, ако 

не е правилно, кажи ми. Не искам да работя за Сатана." 

Бог ми отговори с един отекващ звук и дълбоко в сърцето си чух отговора:. "Това са Моите пророчества в Биб-

лията и Аз мога да ги изпълня. Сатана не иска те да се осъществят, тъй като знае, че когато пророчествата се из-

пълнят не му остава много време. Ако ти не искаш да правиш това, камъните ще го направят, за да се изпълнят 

пророчествата." 

Аз казах: "Господи, не разбирам този белег на звяра." 

Бог ми говори отново и каза: "Книгата "Откровение" е научна книга. Йоан не я разбра и нямаше думи да 

опише събитията на последните дни. Пророчеството може да бъде разбрано единствено с помощта на съвремен-

ните знания и научни технологии. Аз ще ти я разкрия, ако Ме търсиш." 

Тогава Бог започна да ми говори от Откровение 13-та глава за системата с белега на звяра, която всъщност е 

система за електронен превод на парични средства. 

През 1977 г. завършихме работата си по системата в Люксембург и я пуснахме в действие в присъствието на 

краля на Белгия, неговия син и височайши особи от целия свят. Те разполагаха със златния бутон, който свързва-

ше всичко заедно. Поканихме Чък Смит от църквата в Коста Меса, Калифорния (Капелата Калвъри) да дойде с 

фотоапарат и искахме да снимаме цялата система, наречена Звярът. 

Властите казаха, че не можем да направим това. Знаете ли по какъв начин Бог го уреди и направи възмож-

но? Един ден всички се напиха и ни поканиха във вътрешността на свръхкомпютъра на Европа, наречен "Звярът 

на Белгия" три етажа надолу и Чък Смит направи снимки на цялата компютърна система. 

 Тогава Господ ме взе от света в новия компютърен свят на изкуствен интелект и триизмерни графики и робо-

тизация. 

Нека спрем за момент тук и разгледаме по-внимателно някои неща от Божията "научна книга." 

"И (т. е. лъжепророка) мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извър-

ши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята 

и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовият образ да продума: също и да 

направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ" (Откр. 13:14-15). 

Святият Дух използва гръцката дума за "образ" четири пъти в тези два стиха. Нейната транслитерация е "ей-

кон". Съвременната дума за компютърно възпроизведен образ на човек е "икона" (айкон). "Иконите" са доб-

ре познати при всички компютри от Епъл до Макинтош. Тъкмо такъв образ ще бъде създаден от лъжепророка 

през последните дни. Той ще му даде живот. Гръцкият текст използва думата "neuma" за "живот". Това е най-

странната дума за "живот" в целия Нов Завет. "Neuma" не е "безсмъртен живот", нито "вечен живот". Това е квази 

форма на живот (това, което привидно изглежда "живот") - призрачна форма на живот. Бог е запазил безсмъртния 

живот и вечния живот за себе си. А това е призрачна форма на живот, подобна на изкуствения живот. 

Лари Госхорн продължава: 

"В новите "смарт" програми графиките ще са триизмерни. Какво означава това? Тези програми ще могат да 

пренесат през вашият телевизор с помощта на графики и холограми определен образ (икона) и да отразят пред 

телевизора ви чрез пречупване на светлинни лъчи човек в естествена големина. Вие няма да можете да каже-

те дали този човек е реален или не, докато не поставите ръката си в светлинния лъч. "Образ на звяра"... Той ще 

има призрачна форма на живот. Технологията може да приеме формата на дух. 

   В Даниил 12, Библията казва, че в последните дни знанието ще се увеличи. Днес ние разполагаме с техника, 

основана на знания. Новите системи ще представляват бази знание. Вие ще можете да им говорите и да им зада-

вате въпроси, да съхранявате в тях знанието на специалистите. През това десетилетие вие вече ще купувате зна-

ние. То ще бъде продукт. Този процес ще продължава лавинообразно. Знанието сега се удвоява на всеки три го-

дини. 



Бяха необходими хиляда години, за да се удвои знанието веднъж, двадесет години за да се удвои два пъти и 

десет години за да се удвои три пъти. Сега цялото световно знание се удвоява на всяка трета година. Няма как 

при подобни темпове човечеството да не изостава. Затова се изграждат системи за база знание. Вие можете да ку-

пите продукта за домашния си компютър и рано или късно да се включите в тази система от образи като комуни-

кирате с това знание. Това ще бъдат също и интерактивни системи." 

В трета глава на Яков ни се казва, че има два вида мъдрост. Има мъдрост "отгоре", която е мъдростта от Бога. 

И има също мъдрост, която е отдолу. Такава мъдрост е демонична. Светът ще купува демонично знание и ще си 

взаимодейства с него във високотехнологичния свят на науката. 

Лари Госхорн продължава: 

"През януари в The Wall Street Journal се появи една статия. Тя представя излизането на първия подобен про-

дукт на пазара. Той се нарича "изкуствена действителност". Слагате си ръкавици и очила и влизате в процес на 

взаимодействие със системата. Ставате част от нея. Тимъти Олиъри казва: "Това надхвърля всяко ЛСД пътешест-

вие, което можете да си представите. Сред въпросните продукти има една порно система, където похотта е толко-

ва голяма, че хората могат да взаимодействат с тези образи в една похотлива дейност." 

Павел пише, че онези, които се покланят на идоли, се покланят на демони. Бог разкрива в книгата "Откровени-

е" това, което мъжете и жените ще правят в последните дни и сега ние го разбираме така, както преди не е било 

възможно да се разбере. 

"И останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, та да се не 

кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат 

нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят; също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародея-

нията си, нито от блудствата си, нито от кражбите си" (Откр. 9:20-21). 

Думата "чародейства" е гръцката дума "фармакейя", от която ние взимаме нашата дума за "лекарства". Сега 

знаем, че чрез употребата на наркотици и ЛСД хората могат да "отидат на пътешествие" и в действителност да 

бъдат в контакт с демонични същества. Високотехнологичната наука ни показва, че - както е разкрил Бог на 

Лари Госхорн - книгата "Откровение" е Божията "научна книга" на всички векове. 

Лари Госхорн продължава: 

"Всички те [световните ръководители, които тласкат света към Сатанизъм] ще придадат на похватите на Сата-

на нова форма, която ще заблуди цялото човечество. И все пак тези световни ръководители не осъзнават, че още 

от основаването на света Бог знае плановете им. Заблудените им умове са родили интриги, които Бог ще използва 

в края на времето за спасението на милиони души." 

*  *  * 

Послеслов от редактора:   Преди известно време по българската телевизия имаше коментар в едно 

предаване относно поставянето на чипа на дясната ръка или на челото. България има желание да направи 

това първа в Европа (Откровение 13:16-17). 

"До края на този век (2000 г. сл. Хр.) ще бъде установено първото в историята на човечеството светов-

но правителство. Единното световно управление е неизбежно." 

Папа Йоан Павел II (От книгата "Ключовете на тази кръв", Малахи Мартин) 

Ние вече сме свидетели на единна световна религия, световна икономика и световно правителство. При 

интервюто преди няколко години на Кеворк Кеворкян с Михаил Горбачов последният каза, че вече ние имаме 

световно правителство и се търси човекът, който да го оглави.  

Резултатът от управлението на сатанинската троица е смърт, войни, разрушения, глад, епидемии... 

 

 

 

ЖЕНАТА И ЗВЯРЪТ 

"И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе" (Откровение 17:18). 

"Седемте глави са седем хълма, на които седи жената" (Откровение 17:9б). 

"И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни 

имена, който имаше седем глави и десет рога" (Откровение 17:3).  

 

Коя е тази жена? "Жената е големият град... която седи на седем хълма... и царува над земните царе." Тя е 

"тайната Вавилон" (Сатанинската световна църква на лъжата от последните дни). От 2,000 години насам само 

един град е разположен на седем хълма. Католическата енциклопедия твърди: 

"В град Рим, наречен Седемте хълма, сега е ограничена цялата държавна власт на Ватикана."  

Преди сто години, Александър Хислоп написа книгата      "Двата града Вавилон", подкрепена с изобилие от 

сведения и факти. Ето заключението в края й: 



"Ксеркс и много от мидо-персийските царe изпращали на заточение жреците от Вавилон и ги гонели извън 

пределите на империята си. Но те намерили сигурно убежище в Пергам и там бил издигнат престолът на Сатана 

(Откр. 2). След време той се извисил на още по-видно място и се установил на престола на императорски Рим. 

Вавилонската богиня седяла в слава на седемте хълма на Рим."  

Жената, която се опива от кръвта на светиите 

"И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици..." (Откр. 17:6). 

Коя е тази жена, която се опива от кръвта на светиите? Коя велика световна църква в течение на цели 1,000 го-

дини "изпитва вярващите с кръв"? Векове наред Римската църква държи Европа в менгеме и налага Инквизиция-

та. Като секретар на Инквизицията в Мадрид през 1790-1792, Канон Лоренте използва достъпа си до архивите на 

Инквизиционните трибунали и изчислява, че само в Испания броят на осъдените надхвърля три милиона. От тях 

300,000 са изгорени на клада. 

Между 1540 г. и 1570 г. не по-малко от 900,000 протестанти били умъртвени във войната на папата за унищо-

жаването на валденсите. Монаси и свещеници с безсърдечна жестокост и зверство изтезавали и изгаряли живи 

хиляди невинни мъже и жени. Правели го в името на Христос и под прякото разпореждане на "Наместника Хрис-

тов". 

В нощта на 24-ти август, 1572 г., седемдесет хиляди хугеноти били масово избити (историята познава това 

зверство като "клането на Св. Вартоломей"). Повече от 200,000 загинали като мъченици.  

Така Римската църква узурпирала престола и се превърнала в най-големият гонител на вярата. Папа Инокен-

тий III убил много повече християни за един следобед ... отколкото който и да било римски император за времето 

на цялото си царуване.  

Уил Дюрант пише: 

"Наред с войните и гоненията от по-ново време, със своята свирепост, непозната и на зверовете, Инквизицията 

се нарежда сред най-позорните прояви в историята на човечеството."  

Коя е жената в Откровение 17:4, облечена в багреница и червено, украсена със злато, скъпоценни камъни и 

бисери, държаща в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и нечистотии от нейното блудстване? Дейв Хънт пи-

ше в своята книга "Жената, която язди звяра":  

"Няма и никога не е имало град на земята освен          "християнския" Рим, който да отговаря така добре на то-

ва описание. Жената, яздеща звяра е прелъстителка на души, отвеждала множества хора в мерзостта на идолопок-

лонничеството и сексуалната безнравственост, отричала достатъчността на Христовата изкупителна работа на 

кръста и продавала в замяна фалшиво спасение - и вършила всичко това докато се преструвала на истинската 

църква, действаща в името на Христос."  

"И жената... която царува над земните царе" (Откр. 17:18). Коя е тази "царуваща над земните царе" жена? 

Малахи Мартин, автор на подкрепяната от Ватикана книга          "Ключовете на тази кръв", заявява: 

"На кръглата маса, където се решават големите въпроси на международната политика, не може да командва 

никой владетел и никое правителството не може да действа без римският папа да кимне с глава."  

Историкът Уолтър Джеймс пише, че папа Инокетий III "държал цяла Европа в мрежата си."  Григорий Х прог-

ласявал, че папата е "повелител и господар на всички хора и неща". 

Католическата църква въздига Мария като своя кралица в небесата и я величае повече дори от нашия Господ 

Исус Христос. 

"Възхвала за Мария" на кардинал Св. Алфонсо де Лигори е една от най-авторитетните книги на католицизма 

за Дева Мария. В нея се пее богохулно: 

        Мария, живот наш; 

        Мария, надежда наша; 

        Мария, застъпнице наша; 

        Мария, спасение наше. 

След това кардиналът прави следното отново богохулно удивително изявление: 

"Цялата власт на небето и на земята е дадена на теб; всички, дори самият Бог, се подчиняват на твоите разпо-

реждания. Бог е поставил цялата църква под командването на Мария."  

"Грешниците получават прошка от самата Мария. Който не се обърне към Мария се проваля и е загубен. Ма-

рия е наречена "небесната порта", тъй като никой не може да влезе в това благословено царство без да се обърне 

към нея. Пътят за спасение е отворен единствено чрез Мария. Спасението зависи от Мария."  

"Сола Скриптура" (единствено Божието Слово), 

Исус казва: "АЗ СЪМ ПЪТЯТ И ИСТИНАТА, И ЖИВОТЪТ; НИКОЙ НЕ ИДВА ПРИ ОТЦА, ОСВЕН ЧРЕЗ МЕ-

Н" (Иоан 14:6). 

"АЗ СЪМ ВРАТАТА; АКО НЯКОЙ ВЛЕЗЕ ПРЕЗ МЕН, ЩЕ БЪДЕ СПАСЕН..." (Иоан 10:9). 



"КОЙТО НЕ ВЛИЗА ПРЕЗ ВРАТАТА... А ПРЕСКАЧА ОТ ДРУГАДЕ, ТОЙ Е КРАДЕЦ И РАЗБОЙНИК" (Иоан 

10:1). 

В цитираната вече книга "Двата града Вавилон", А. Хислоп казва: "Тъкмо за Вавилон - градът на седемте хъл-

ма - се отнася предупреждението към Светиите." 

Когато при управлението на император Константин, християнството става държавна религия императорът по-

лучава титлата "Понтифекс Максимус". Д-р Джон Уолвурд, президент на Богословската Семинария в Далас, пи-

ше в коментара си "Библейското знание":  

Привържениците на вавилонския култ се преместили в Пергам, където се намирала една от седемте църкви на 

азиатските минорити (Откр. 2:12-17). 

Първосвещениците на вавилонския култ носели корони във формата на рибешки глави като дан на почит към 

бога-риба. На короните били написани думите Пазител на моста, като под това се разбирал моста между човека и 

Сатана. Това име [Пазител на моста] било възприето от римските императори, които го превели на латински с 

титлата "Понтифекс максимус". Когато християнството станало държавна религия, ранният архиерей получил 

титлата "Понтифекс максимус".  

"Понтифекс максимус" означава мостът между човека и Сатана. Самата дума "понтиф" означава "пазителят на 

моста." Същата титла по-късно била дадена на епископа на Рим - "Папата", който и до днес продължава да бъде 

наричан така. 

Пастор Бари Смит, в своите книги "Първото предупреждение" и "Последното предупреждение" съобщава, че 

официалната титла на римския папа е "Vicarius Felii Dei" - наместник на Божия син, или представител на Исус 

на земята. Това е официалното име на римския папа, дадено му от Римо-католическата църква. Числовото съот-

ветствие на тези три думи се изписва с римските цифри 666. Що се отнася до съдържателната страна на папската 

титла, Библията ни казва, че Святият Дух е този, който идва за да представлява Исус Христос на земята и да Го 

прославя като Божи Син. 

Римската църква категорично отрича, че спасението ни се дължи единствено на изкупителната жертва на 

Исус Христос на кръста. През вековете Рим непрестанно тръби, че няма спасение извън Римската църква и че 

спасението идва чрез споделяне на църковните тайнства и вършене на добри дела. 

Ето благовестието според Рим: 

Ако някой казва, че тайнствата на Новия закон (на римо-католическата църква) не са необходими за спасение-

то ни, но... че без тях... единствено чрез вяра можем да постигнем от Бога благодатта на оправданието... анатема 

нему.  

Божието Слово казва: 

"Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се 

не похвали никой" ( Еф. 2:8-9). 

"А с Неговата благодат се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус" (Римл. 3:24). 

"Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от 

мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява" 

(Римл. 10:9-10). 

"СОЛА СКРИПТУРА" (единствено Божието Слово) - Това е бил повикът на Реформацията преди петстотин 

години, която не отстъпила от веруюто: "Праведният ще живее чрез вяра." Великият реформатор Цвингли пише 

през 1522 г.: 

"Ако ме хвърлят в затвора... ще бъде по-лесно да преобразят една скала от Алпите, отколкото да ме отклонят 

на педя от Словото на Исус Христос."  

Епископ Хю Латимер, е един от най-вдъхновените реформатори на църквата в Англия, живял и проповядвал в 

средата на 16-ти век. По време на царуването на крал Хенри VIII той дръзнал да се изправи срещу грешките на 

римското лъжливо благовестие, като проповядвал спасение по благодат чрез вяра в завършеното дело на Исус 

Христос. Бил затворен в Лондонската кула и по-късно на 16-ти октомври, 1555 г. изгорен на клада в колежа в 

Бейлиол. На кладата бил прикован гръб до гръб с епископ Николас Ридли. Преди пламъците да ги погълнат чули 

как Латимер извикал на своя другар: 

"Бъдете бодър, учителю Ридли, и се дръжте като мъж. Днес по Божията милост, ние ще бъдем запалени в Анг-

лия като свещ, която никога няма да угасне." 

Бомба, хвърлена всред библейските евангелисти  

на 29-ти март, 1994 г. 

На този ден водещи американски евангелисти и католици подписаха съвместна декларация, озаглавена "Еван-

гелисти и католици заедно: Задачата на Християните в 3-то хилядолетие." Зад това събитие стояха две години 

планиране и внимателно наблюдение под "Светия Взор" на Ватикана. Можем да смятаме, че става въпрос за най-

значимото събитие в църковната история през последните 500 години. 



Документът на практика отменя Реформацията и безспорно ще има важни последици за християнския свят в 

предстоящите години.  

На 30-ти март, 1994 г., New York Times публикува следното изявление: 

"Католици и евангелисти полагаха съвместни усилия в борбата срещу абортите и порнографията. Днес водачи-

те им приканват паствата си за забележително придвижване напред в областта на вярата: най-сетне да се помирят 

като християни. В декларацията, смятана за историческа, евангелисти - между които Пат Робъртсън и Чарлз Кол-

сън (едни от главните организатори) - се обединиха с консервативни римо-католически лидери с цел укрепване 

на връзките между двете най-широко представени в нацията и заявяващи най-активна политическа позиция веро-

изповедания в страната.  

Джон Уайт, президент на Женевския колеж и бивш председател на Националната асоциация на евангелистите, 

казва: "Това е триумфален миг в американския религиозен живот след векове на взаимно недоверие." 

Декларацията отменя Реформацията 

Декларацията е подписана от Конгреса на Южните баптисти, (представящ петнадесет милиона души, най-голяма-

та национална деноминация), Бил Брайт, основател на Кръстоносен поход за Христос... Марк Нол от Универси-

тетски колеж Уийтън, ... Ос Гинес и Джеси Миранда (Асамблея на Бога); Ричард Моу (президент на богословски 

семинари Фулър). Ричард Симондс (председател за Южна Калифорния на Националната асоциация на евангелис-

тите) одобри декларацията и каза, че се надява тя да укрепи сътрудничеството между евангелисти и католици. 

"Ключовият елемент зад тази съвместна декларация с исторически характер е позицията - до скоро немислима 

за евангелистите - че активното участие в католическата църква прави някого християнин. Ако това наистина е 

така, тогава Реформацията е била трагична грешка. Ако обаче реформаторите са били прави, тогава това споразу-

мение между католици и евангелисти е най-умният и смъртоносен удар срещу Евангелието в цялата история на 

Църквата." 

"Евангелизъм 2000" - направо от Ватикана 

Чарлз Колсън беше един от основните говорители на католическата конференция: "Йоан Павел II и една Нова 

евангелизация - осъществяването на задачата". Г-н Колсън председателствуваше заедно с отец Форест, който 

оглавява         "Евангелизъм 2000" от страна на Ватикана. 

Евангелизация за католиците означава "привличане на нови вярващи в римо-католическата църква." Отец Том 

Форест говори на група католици-харизматици. Той каза: 

"НАШАТА РАБОТА Е ДА НАПРАВИМ ХОРАТА КОЛКОТО МОЖЕМ ПО-СЪВЪРШЕНИ И ЦЯЛОСТНИ 

ХРИСТИЯНИ КАТО ГИ ПРИВЛЕЧЕМ КЪМ КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА. След това той цитира папа Павел 

VI. В посланието си "Евангелизация в съвременния свят", папата каза: "Посвещението на някой наскоро еванге-

лизиран не може да остане въображаемо. На него трябва да му бъде дадена конкретна и видима форма чрез влиза-

не... в католическа църква, нашето видимо тайнство на спасение." Обичам да казвам тези думи: "НАШЕТО ВИ-

ДИМО ТАЙНСТВО НА СПАСЕНИЕ." 

Това представлява църквата, и ако това е църквата, ние трябва да бъдем евангелизирани в църквата. Не, вие не 

само поканвате хората да станат християнин. Вие ги поканвате да станат католици. На нашите олтари ние става-

ме Христово тяло; ние пием кръвта на Христос. Исус е жив на нашите олтари като жертва. Ние ставаме едно с 

Христос и причастието. 

      Като католици ние имаме Мария, и тази наша майка, царицата на рая, се моли за нас докато ни види в сла-

ва. 

   Като католици ние имаме чистилище. Слава Богу! Аз съм един от онези, които никога нямаше да достигнат 

до блаженото видение без него. Това е единствения път през който може да се мине. 

И КАТО КАТОЛИЦИ НАШАТА РАБОТА Е ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ТОЗИ 

ВЕК, ЕВАНГЕЛИЗИРАЙКИ ВСЕКИ ДО КОГОТО СТИГНЕМ В КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА, в Христовото тя-

ло и в 3-то хилядолетие на католическата история."  

Благовестието води до Исус Христос 

Евангелистите са измамени. Истинският, библейски евангелизъм води хората до Исус Христос като Господ и 

Спасител. Евангелизаторската доктрина на Рим е пълна противоположност на "благовестието на Божията благо-

дат" (Деяния 20:24). 

Истинското благовестие за спасение - библейското благовестие на чистата Божия благодат - е вестта, че спасе-

нието се постига единствено чрез вяра в завършеното дело на Исус Христос и Неговата пролята кръв на Кръста. 

Няма друга вест и друг път. 

Вдъхновеният апостол Павел е написал чрез Святия Дух: 

"Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към 

друго благовестие; което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопа-

чат Христовото благовестие. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен оно-

ва, което ви проповядвахме, нека бъде проклет" (Гал. 1:6-8). 



Ето едно многозначително съобщение: 

"Изненадани от смущаващото нарастване на евангелските секти в Бразилия, ръководителите на римо-католи-

ческата църква заплашиха да започнат "свята война" срещу протестантите, ако те не спрат да привличат хора от 

католическото паство. На 3-та Национална конференция на епископите в Бразилия, епископ Бон нарече еванге-

листите "сериозна заплаха" за влиянието на Ватикана в неговата страна. "Ние ще обявим свята война; не се съм-

нявайте".  

Католическата църква има тромава структура, но когато се раздвижим, ще смажем всеки под нас."  

Римската църква изобщо не е "променила позициите си". Епископът признава, че гонението на протестанти е 

все още тяхна официална политика. 

Кампанията "назад към Рим" е в ход. Разместването на силите започва. Робърт Шулер от Кристалната катедра-

ла също е сред подписалите декларацията. Според него: 

"Време е протестантите да отидат при пастира (римският папа) и да попитат: "Какво трябва да направим, за да 

се върнем у дома?"  

Реформацията е предадена! 

Чарлз Колсън каза наскоро в едно интервю, че бил: 

"... отчаян от сблъсъците, възникващи в резултат на нарасналия брой евангелисти в традиционно католическа-

та Латинска Америка..."  

Това е странно изявление. Отчаян, задето римската власт с нейното лъжливо благовестие отслабва в Бразилия? 

Отчаян, задето истинското благовестие на Исус Христос е привлякло милиони? 

Най-изтъкнатият евангелист в света - Били Греъм - нарече папа Йоан Павел II "най-големият религиозен водач 

на съвременния свят..."  И пак той: "Открих, че в основата си вярванията ми са същите като на ортодоксалните 

римо-католици."  

Един от популярните експерти по въпросите на семейството в Америка смята, че папата е "най-видният рели-

гиозен лидер ..."  

Реформацията е предадена. Как е възможно? Християнските евангелски лидери на Америка, които нямаше да 

познават благовестието, ако не бяха смелите мъченици, които се изправиха срещу Рим, сега се присъединяват в 

позорно съдружие към тези, които проляха някога кръвта на мъчениците."  

Ето имената на присъединилите се: 

Пол Кроуч от кабелната телевизия TBN, подписал декларацията; Орал Робъртс, подписал; Бени Хин, подпи-

сал. Не се оставяйте да бъдете повлечени от това силно течение на компромиса. Господ в Йоан, гл. 17, се моли 

вярващите "да бъдат едно"? Но това единство идва само, когато сме примирени с Бога чрез пролятата кръв на 

Исус Христос на Кръста. 

Преди петстотин години, Мартин Лутер, великият реформатор, каза: 

"Стремете се към мир, ако това е възможно, но първо трябва да установим истината (здравото учение). НЕКА 

НЕ ЖЕРТВАМЕ УЧЕНИЕТО ЗА ЕДИНСТВО. Нека не жертваме великото учение за спасение чрез вяра, това 

учение, което отслаби властта на Рим, учението, че спасението е по благодат (незаслужената благодат на Бога) 

чрез вяра в завършеното дело на Исус Христос на кръста." 

В този момент на компромис е необходимо да си припомним думите на Чарлз Спърджън: 

"Неотменим дълг на всеки християнин е да се моли срещу Антихрист. А колкото до това кой е Антихрист, ни-

кой разумен човек не бива да задава този въпрос. Ако това не са потпурите на римската църква, няма нищо в све-

та, което може да бъде назовано с това име. 

Това наранява Христос, ограбва Христос от славата Му, поставя ефикасността на тайнствата на мястото на Не-

говото изкупление и издига късче хляб на мястото на Спасителя. Ако ние се молим срещу това, тъй като това е 

срещу Него, ще обичаме хората, въпреки че мразим грешките им; ще обичаме душите им, но ще ненавиждаме и 

мразим догмите им." 

Сливането на Църквата и Държавата 

"И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, 

който имаше седем глави и десет рога" (Откр. 17:3). 

Думите на Откровение, гл. 17 се материализират пред очите ни. Жената скоро ще язди звяра (ръководителят 

на възстановената Римска империя). Жената - великата световна църква, "великата блудница" - шедьовърът на 

Сатана, която се преструва на чистата, непорочна, измита с кръвта Невяста на Агнеца Исус. 

Римският папа няма да бъде Антихрист, но е много възможно именно той да оглави сатанинската световна 

църква. 

Папа Йоан Павел II се домогва до влияние над всички религии по света. Той се поставя над тях и твърди, че 

боговете им са идентични. Римската църква толерира всичко - от Йога до вудо - освен едно - истинското еван-

гелско християнство.  



Нека добавим тук и кампанията на ООН, която тече под надслов "Единство в многообразието". Това е древни-

ят повик на Вавилон "Да бъдем като един!" - Вавилон "обратно към бъдещето". 

Както вече имахме повод да споменем Робърт Мюлер, бивш заместник-генерален секретар на ООН и настоящ 

ректор на Мирния университет е приканил римският папа да дойде в ООН и на практика да обяви себе си за глава 

на единната световна църква: 

"Нуждаем се от световна космична духовност. Надявам се религиозните лидери да се съберат заедно и да оп-

ределят общите за всички нас космични закони ... 

Трябва да очакваме, че през 2000-та година папата ще дойде в ООН, за да говори пред всички религии и изпо-

ведания на планетата като даде на света визията за 3-тото хилядолетие като хилядолетие на "духовността".  
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