48. A földből feljövő kétszarvú vadállat
Jel 13:11-18.

Fontos figyelmeztetés a próféciák magyarázóinak:
1. Dán 12:8-9. Isten hűséges prófétája sem értett mindent. Az Úrtól azt az utasítást kapta,
hogy ezeket az igéket pecsételje be és a végidőben fogják megismerni.
2. Jel 22: 18-19. János apostol által adott figyelmeztetés: Sem hozzátenni sem elvenni
nem szabad!
3. 2Pt 1:20. Nem szabad belevinni az emberi magyarázatot!
Ennek a fejezetnek két főszereplője van:
1. A mélységből feljövő fenevad, akivel a 17. fejezetben találkoztunk. Megtévesztő
külsejével, kezében az aranypohárban tartott utálatosságokkal megfertőzi, megtéveszti az
embereket.
Ez a fenevad „halálos sebet” kap, amelyből felgyógyul. Paráznaság, lelki részegség, káromlása jellemzői.
1260 évig üldözi Isten népét (538-1798-ig.)
2. A második fenevad, amely abból a „földből” jön elő, amelyből a Középkor üldözött egyházának védelmezője jött elő.
Ez a hatalom korábban a vallásszabadság védelmezője volt, de Jézus eljövetele előtt, az
utolsó nagy küzdelemben a mélységből jövő fenevad támogatója lesz.
Jeleket, csodákat tesz. Kényszeríti a föld lakóit, hogy imádják az első fenevadat. Az embereket kényszeríti a fenevad bélyegének felvételére. Akin nem lesz a fenevad bélyege, az
ellen fellép a két fenevad minden hatalmával. Megöli őket. Nem adhatnak és nem vehetnek
semmit, tehát kirekeszti őket a társadalomból.
Ennek ténye van leírva, de a hogyanját még nem ismerjük. A H.N. Adventista Bible
Commentary tanácsa:
„Ha ezt a próféciát az Amerikai Egyesült Államokra alkalmazzuk, akkor tisztában kell
lennünk azzal, hogy ennek beteljesedése még a jövő dolga. (Ezt 1957-ben írták!) „Jelenleg
(1957-ben!) az Egyesült Államok gyakorolja mindazon szabadság elveket, amelyeket az alkotmány biztosít. Hohgy miként jön majd létre a változás ,azt tárgyalja a jelenlegi prófécia.
A változás ama végső események idején jön létre, amelyek közvetlenül megelőzik az időt,
midőn a világ országai a mi Urunkéi és az Ő Krisztuséi lettek.”
„Ha az Egyesült Államok gyakorolni akarja minden tekintélyét, hatalmát az első fenevadnak, a vallási ügyekbe is be kell avatkoznia, s arra kell igyekeznie, hogy megszabja az
istentiszteleti mód rendszerét.
A BC a 666. számot a pápaság intézményére értelmezi.
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