A Bestia z morza. Objawienie 13:1-10
 Jej tożsamość. Objawienie 13:1-2
— Bestia pojawia się przed Janem. Jest to połączenie czterech bestii z Daniela 7.
— Wizja koncentruje się na jego działalności w ciągu 42 miesięcy (między 538 n.e. i 1798 n.e.),
więc to zwierzę jest papiestwem i pełni rolę prześladowczej władzy religijnej.
 42 miesiące władzy. Objawienie 13:3-10
— Kiedy porównamy Objawienie 13:5-7 z Danielem 7:24-25, stwierdzimy, że Bestia mówi o
zmianie prawa, by zezwolić na: (1) czczenie obrazów; i (2) zmianę dnia kultu, z sabatu na
niedzielę.
— Bluźnierstwa przeciw Bogu, to słowa przeciw Najwyższemu. Obejmują one zastąpienie
wstawiennictwa Jezusa w Niebiańskiej Świątyni na ludzkie wstawiennictwo i zastąpienie Jezusa,
jedną i jedyną ofiarę, na codzienną ofiarę mszy (Hebrajczyków 10:10-12).
B Bestia z ziemi. Objawienie 13:11-13
 Jej tożsamość. Objawienie 13:11
— Drugą Bestię możemy zidentyfikować po cechach charakterystycznych:
(1) Wyszła z ziemi, miejsca słabo zaludnionego.
(2) Przypomina baranka, ale mówi jak Smok. Na początku jest narodem pokojowym, lecz działa
z przemocą.
(3) Dano jej władzę po śmiertelnej ranie pierwszej Bestii (1798 r.), i wciąż posiada władzę po
zagojeniu tej rany.
(4) Wykonuje wielkie znaki.
— Jedynym krajem, który pasuje do tego opisu, są Stany Zjednoczone Ameryki.
 Jej działalność. Objawienie 13:12-13
— Smok dał władzę bestii z morza. Ta sama władza jest używana przez to drugie zwierzę. Dlatego
mówi ono jak smok.
— Podczas globalnych konfliktów wszyscy liczą się z głosem Stanów Zjednoczonych, podobnie jak
to było z papiestwem w średniowieczu. Jego opinia i działania wpływają na cały świat.
— Odstępczy protestantyzm - symbolizowany przez USA - będzie czynił cuda, udając, że działa
zgodnie z wolą Boga. To wstrząśnie sumieniami i doprowadzi ludzi do zaakceptowania
autorytetu pierwszej bestii (Papiestwo).
C Obraz bestii. Objawienie 13:14-18
 Jej tożsamość. Objawienie 13:14
— Gdy świat będzie spoglądał na drugą bestię, będzie to oznaczało tworzenie obrazu pierwszej
bestii.
— Wiąże się to z utworzeniem organizacji polityczno - religijnej, która wykorzystuje władzę cywilną
do narzucania doktryn religijnych, tak jak to czyniło papiestwo w czasie ciemnych wieków.
 Jej działalność. Objawienie 13:15-18
— Znakiem bestii nie jest chip, kod kreskowy czy tajny mechanizm kontroli ludzi. To kwestia
oddawania czci. Albo akceptuje się prawo Boże albo prawo ludzkie. Jest to charakterystyczny
znak, który dzieli ludzi na dwie grupy tuż przed Drugim Przyjściem Jezusa.
— To decyzja, którą musisz podjąć, ponieważ Twoje zbawienie zależy od tego, komu oddajesz
cześć i dlaczego.
— W Biblii imię jest synonimem charakteru. Dlatego 144 000 są zapieczętowane znakiem imieniem Boga (Ap 14:1), a reszta jest zapieczętowana znakiem zwierzęcia. Niektórzy ludzie
przyjmują znak tylko dla własnych korzyści ( na ich prawej ręce).

