
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 14 (ΙΓ) : 1-8,18

Το θηρίο έχει οκτώ γνωρίσματα. Ας τα αναθεωρήσουμε:
1. Θα ελάμβανε “την δύναμιν και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην” (Εδάφιο 2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δράκο, Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 3,4,9, αν και αρχικά αντιπροσωπεύει το 
Σατανά, συμβολίζει επίσης την ειδωλολατρική Ρώμη, την οποία μεταχειρίστηκε ο Σατανάς 
στην προσπάθειά του να καταστρέψει τον Ιησού όταν ο Ηρώδης, ένας Ρωμαίος ηγέτης, 
θανάτωσε τα μωρά της Βηθλεέμ, Ματθαίος 2 (β) : 16-18. Η ιστορία δείχνει καθαρά ότι ο 
Παπισμός έλαβε τη δύναμή του, την εξουσία του και την πρωτεύουσά του από την 
ειδωλολατρική Ρώμη. Αυτά τα λόγια από την ιστορία, είναι αντιπροσωπευτικά:
“Η Ρωμαϊκή εκκλησία...προήγαγε τον εαυτό της στη θέση της Ρωμαϊκής παγκόσμιας 
αυτοκρατορίας, την οποίας είναι, στην πραγματικότητα, η συνέχεια. Ο Πάπας είναι ο 
διάδοχος του Καίσαρα”1. Προφανώς, ο Παπισμός ταιριάζει στο πρώτο χαρακτηριστικό.

2. Θα γινόταν μια παγκόσμια δύναμη (Εδάφια 3,7)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κανένας δε θα αμφισβητήσει ότι, κατά το μεσαίωνα, ο Παπισμός ήταν στην 
πραγματικότητα μια παγκόσμια δύναμη, και έτσι πάλι ο Παπισμός ταυτίζεται.

3. Θα κυβερνούσε για 42 μήνες (Εδάφιο 5)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμηθείτε ότι, στην προφητεία, μια προφητική ημέρα ισούται με ένα 
πραγματικό χρόνο, Ιεζεκιήλ 4 (δ) : 6. Η διάρκεια της εξουσίας του Παπισμού αναφέρεται 
επανειλημμένα στην προφητεία ως 1260 ημέρες, 42 μήνες ή 3.5 χρόνια. Όλα ισούνται με το 
ίδιο πράγμα: 1260 προφητικές ημέρες ή 1260 πραγματικά χρόνια. Η εξουσία του Παπισμού 
έγινε υπέρτατη στο Χριστιανισμό το 538 μ.Χ. σαν αποτέλεσμα του γράμματος του Ρωμαίου 
Αυτοκράτορα Ιουστινιανού, όπου αναγνώριζε τον επίσκοπο της Ρώμης ως κεφαλή όλων 
των εκκλησιών. Αυτό το γράμμα έγινε μέρος του Κώδικα του Ιουστινιανού, ο θεμελιώδης 
νόμος της αυτοκρατορίας. Η εξουσία και η θέση του Παπισμού έφτασε στην κατώτερη 
καμπή το 1798 μ.Χ., όταν ο στρατηγός του Ναπολέοντα, Berthier, αιχμαλώτισε τον Πάπα, 
που αργότερα πέθανε στην εξορία. Σημειώστε, παρακαλώ, ότι από το 538 μ.Χ. μέχρι το 
1798 μ.Χ. είναι ακριβώς 1260 χρόνια, όπως το προείπε η προφητεία. Πάλι ο Παπισμός 
ταιριάζει στο σημείο προσδιορισμού. Καμιά άλλη εξουσία δε θα μπορούσε να ταιριάζει σ’ 
αυτό το σημείο.

4. Θα ήταν ένοχος βλασφημίας (Εδάφια 5,6)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Γραφή προσδιορίζει τη βλασφημία ως απαίτηση να είναι Θεός, Ιωάννης 10 
(ι) : 33, και να έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, Λουκάς 5 (ε) : 21. Και πάλι ο 
Παπισμός ταιριάζει εδώ.  Διεκδικεί να συγχωρεί αμαρτίες. Ας προσέξουμε τα ακόλουθα από
μια κατήχηση:
“ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην πραγματικότητα συγχωρεί ο Πάπας τις αμαρτίες ή απλώς δηλώνει ότι 
συγχωρούνται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Πάπας συγχωρεί τις αμαρτίες, πραγματικά, λόγω της δύναμης που δόθηκε 
ς’ αυτόν από τον Ιησού Χριστό”2.
Απαιτεί να είναι Θεός. “Εσύ είσαι ένας άλλος Θεός επί της γης”3. Ο Πάπας δεν είναι μόνο ο 
αντιπρόσωπος του Ιησού Χριστού, αλλά είναι ο Ιησούς Χριστός ο Ίδιος, κρυμμένος κάτω 
από το κάλυμμα της σάρκας¨4.

5. Θα ελάμβανε μια θανατηφόρα πληγή που θα θεραπεύονταν. Τότε όλος ο κόσμος θα Τον 
ακολουθούσε (Εδάφιο 3)
Ο Παπισμός έλαβε κάτι που φάνηκε να ήταν πραγματικά μια θανατηφόρα πληγή όταν, το 
1798 ο στρατηγός του Ναπολέοντα, Berthier, αιχμαλώτισε τον Πάπα και κατόπιν πέθανε 
εξόριστος. Η μισή Ευρώπη νόμισε ότι ο Παπισμός είχε τερματίσει με αυτό το γεγονός. Ο 
Θεός όμως, είχε δηλώσει ότι η πληγή θα θεραπευόταν και ότι η εξουσία του Παπισμού θα 



αυξανόταν μέχρις ότου όλος ο κόσμος τον ακολουθήσει. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε
σήμερα ότι ο Παπισμός είναι, κατά πολλούς τρόπους, η εξουσία με την περισσότερη 
επιρροή στη γη. Και σε κάθε ταξίδι του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ, η επιρροή και εξουσία του
Παπισμού αυξάνεται. Πολλά εκατομμύρια από όλο τον κόσμο κοιτάζουν προς τον Παπισμό 
σήμερα, σαν τη μόνη ελπίδα για παγκόσμια ενότητα, αγάπη, ειρήνη και ευπρέπεια – 
ακριβώς όπως το προείπε ο Θεός. Ξανά ο Παπισμός ταιριάζει στο σημείο προσδιορισμού.

6. Θα είχε τον μυστικό αριθμό 666 (Χξς) (Εδάφιο 18).
Η Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 17,18 μας λέει να υπολογίσουμε τον αριθμό του ονόματος του 
θηρίου, και ότι αυτός είναι ο αριθμός ενός ανθρώπου. Όταν αναφερόμαστε στον Παπισμό, 
σκεπτόμαστε το Πάπα. Ποιο είναι το όνομά του; Ένας από τους επίσημους τίτλους του, στα 
Λατινικά, είναι “VICARIUS FILII DEI”. Συχνά τα άρθρα των εφημερίδων, όταν 
αναφέρονται στον Πάπα ως “Αντιπρόσωπο του Χριστού”, περικλείουν τις λέξεις σε 
εισαγωγικά, επειδή είναι μια μετάφραση του τίτλου ή του ονόματός του, Το βιβλίο της 
Αποκάλυψης δηλώνει ότι η Ρωμαϊκή αριθμητική αξία των γραμμάτων του ονόματός του 
ισούται με 666.
Ας δούμε εάν είναι πραγματικά έτσι:

V - 5 F - 0 D - 500 112
I - 1 I - 1 E - 0 53
C - 100 L - 50 I - 1 501

A - 0 I - 1 501 666
R - 0 I - 1

I - 1 53
U - 5
S - 0

112
Ο Παπισμός ταιριάζει και στο έκτο σημείο.

7. Θα ήταν μια θρησκευτική εξουσία – αναφέρεται σε σχέση με πνευματικά πράγματα 
(Εδάφια 5,8)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η εξουσία δεν είναι μια κοσμική κυβέρνηση, αλλά αναφέρεται σε σχέση
με πνευματικά πράγματα. Η λέξη “λατρεία” χρησιμοποιείται πέντε φορές στην Αποκάλυψη 
13 (ιγ). Το θέμα του κεφαλαίου είναι η ψευδολατρεία. Πάλι, ο Παπισμός ταιριάζει στον 
προσδιορισμένο σημείο.

8. Θα πολεμούσε και θα καταδίωκε τους αγίους (Εδάφιο 7).
Είναι κοινό μυστικό ότι ο Παπισμός έκανε διωγμό και κατάστρεφε πιστούς χριστιανούς, 
ιδιαίτερα κατά την αιχμή της περιόδου της εξουσίας, στο μεσαίωνα. Πολλοί ιστορικοί λένε 
ότι περισσότερα από πενήντα εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν για την πίστη τους στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου της μεγάλης θλίψης. Η εκκλησία πίστευε ότι έκανε χάρη στο 
Θεό με το να συντρίβει την “αίρεση”, αλλά παραμένει το γεγονός ότι και καταδίωκε και 
κατάστρεφε. Πολλοί σύγχρονοι Καθολικοί αποδοκιμάζουν αυτούς τους διωγμούς. Ο 
Παπισμός ταιριάζει σ’ αυτό το σημείο επίσης.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΕΔΩ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ: ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 13 (ιγ) : 1-8,18 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΧΑΡΑΓΜΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΛΜΩ ΝΑ ΛΑΒΩ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουβ πολλοί αγαπημένοι πιστοί Καθολικοί χριστιανοί που υπηρετούν 
πρόθυμα τον Ιησού και που ο Ιησούς τα θεωρεί παιδιά Του. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ, ο 
ίδιος, φαίνεται να είναι ένας θερμός, ευχάριστος, θαρραλέος άνθρωπος που αγαπάει το Θεό.
Το μάθημα αυτό δεν αποτελεί επίθεση ενάντια στους χριστιανούς Καθολικούς φίλους μας. 
Είναι μια επίθεση κατά του διαβόλου, που ευθύνεται για όλα αυτά τα λυπηρά γεγονότα. 
Είναι όμως αλήθεια ότι ο ίδιος ο Θεός μας έχει πληροφορήσει ότι αυτό το σύστημα έχει ένα 
χάραγμα που δεν πρέπει να λάβουμε. Οι ειλικρινείς Διαμαρτυρόμενοι Καθολικοί, Εβραίοι, 



και άθρησκοι, θα ενδιαφερθούν να μάθουν τι είναι αυτό το χάραγμα, ώστε να αποφύγουν να
το λάβουν. Δόξα στο Θεό, γιατί στο Βιβλίο της Αποκάλυψης ξεσκεπάζονται τα απειλητικά 
σχέδια του Σατανά να μας καταστρέψει όλους.
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