»666« : KDO JE TA ZVER?
(Umberto Davoli, »666« Who is the Beast, in: The Callenge – No1, Zambia 2000, 16-17; No2,
Zambia 2000, 15-17)

Knjige z apokaliptično (poslednji dnevi) vsebino so dokaj pogoste v Judovski
literaturi. Ta literatura se je še v večji meri razširjala med Judi ravno v časih
preganjan, ko je bilo izvoljeno ljudstvo priča mučenju in nenehnim pregonom ter
zapostavljanju. Zapisi so tako imeli naslednje tri namene:
1. odkrivati Božji skrivnostni načrt, ki ga nosi v sebi stvarstvo in ki je usmerjen proti
zlu,
2. interpretirati trenutna zemeljska dogajanja (največkrat tista zelo tragična) v luči
Božjega načrta,
3. vedno znova opominjati in spodbujati večkrat prestrašene in zbegane verne, da je
končni rezultat vendarle pripisan Bogu, njegovi zmagi in njegovemu izvoljenemu
ljudstvu.
Da bi pravilno brali apokaliptično literaturo moramo vedno imeti pred očmi sledeče
dejstvo: ta ni bila napisana zato, da bi napovedovala prihodnost ali izrekala razne
slutnje glede prihodnosti pač pa da bi lažje razumeli dogajanje v času, ko so se stvari
začele odvijati. V odnosu do prihodnosti ta literatura hoče samo na zunaj poudariti da
bodo končno uresničena vsa eshatološka pričakovanja: to pa pomeni da se Božji
načrt ne bo izjalovil nikoli. Vladavina zlobe je samo začasna, navidezna in ne večna.
Sovražniki Boga, ne glede na to kako mogočni so, bodo končno poraženi: končno bo
obstala le vladavina Boga.
GEMATRIA – jezik številk
Da bi se gornja resnica še bolj dokazala in poudarila, tovrstna literatura uporablja
simbolni jezik številk, slikovitost podob, razna razodetja, videnja in celo vrsto
simbolov. Tako na primer skušajo predstaviti razna preganjanja izvoljenega ljudstva
na tak način, da preganjalce zavijejo v simbolične oblike raznih grozovitih podob
zveri. Večkrat je njihova identiteta še posebej zakrita za simbolnim jezikom številk
(gematria), kjer številke predstavljajo črke abecede (npr. v knjigi razodetja najdemo
zapis 666, ki v sebi skriva antikristovo identiteto).
Ljudje, ki so trdili, da imajo uvid v take zapise in da lahko razkrijejo njihovo vsebino v
vsej polnosti, so povečini zapadli v popolno nerazumevanje in nasilje nad kontekstom
besedila.
KONTEKST KNJIGE RAZODETJA
Da bi lahko polagoma brali knjigo Razodetja, je najprej potrebno, da skušamo
razumeti kontekst celotnega pisanja in okoliščine tega pisanja, ki je nastalo v Mali
Aziji, najverjetneje okrog leta 95 po Kristusu.
Minilo je trideset let od prvega krutega preganjanja kristjanov s strani Nerona. Mora
tega preganjanja je bila še vedno živa v spominu kristjanov. Na tisoče je bilo
mučenih, med njimi Peter, ki je bil razpet na križ in Pavel, kateri je bil z mečem
obglavljen. Nerona so začeli imeti za anti-krista. Njegova okrutnost je bila vsem
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dobro poznana, mnogi so se ga hoteli rešiti. Poskus umora je bil neuspešen. Zato je
odšel iz Rima, da bi pripravil udarec mestu, ki ga je hotelo umoriti.
V letu 68 je Neron naredil samomor. Po Svetonijevem pisanju, pa je med Rimljani
zavladala legenda, ki je govorila o tem, da Neron ni mrtev, pač pa da je odšel iz
Mesta, kjer nam bi se pripravljal na povračilni dan s svojimi sovražniki (nasprotniki).
Po Neronovi smrti je v Rimu začasno zavelo relativno zatišje. Ni bilo pa tako po
drugih krajih imperija. Titus (Tit) je pod Vespazijanom okrog leta 70 porušil
jeruzalemski tempelj. Preganjanja so se pričela v Mali Aziji (krajih, kjer je nastajala
knjiga Razodetja). Tamkajšnji upravitelj je skupaj z podporo svojih veljakov začel
strogo uveljavljati kult cesarja in na smrt obsodil vse, ki bi odrekli češčenje
Rimskemu cesarju. Večina žrtev je bila kristjanov in Judov.
Domicijan (81-96 po Kristusu), je po tem, ko se je razglasil za »gospoda in boga«,
nadaljeval preganjanje kristjanov znotraj mesta Rima. Kakor pravi Plinij Mlajši, so ga
ljudje začeli imenovati z: Nero redivivus – oživljeni Neron in tako se je prerokba
legende izpolnila…
Preganjanja niso bila tako strašna kot za časa Nerona, toda mnoge kristjane so
navdajala z velikim strahom in vprašanjem: zakaj Bog molči in ne odgovori na take
krivice in na dejstvo, da zmaguje zlo.
ZVER JE RIMSKI IMPERIJ – TA JE ANTI-KRIST
V takih razmerah je kristjan iz judovstva po imenu Janez (ne evangelist) začel pisati
knjigo Razodetja (ne apokalipse), da bi s to potrdil vero svojih bratov in sester. V
knjigi nastopa zver, ki se imenuje anti-krist in je uporabljena kot simbolnost za
Rimski imperij, še posebej pa personalizira Nerona. Rim, glavno mesto imperija,
zgrajeno na sedmih gričih, je vlačuga (prostitutka) – katero bo ironično pokončala
zver, ki se bo obrnila proti njej.
V knjigi Razodetja se odraža veliko zgoraj omenjenih dejstev. Na primer na Neronovo
preživetje atentata (zaboden z bodalom) se nanašajo besede zapisane v Raz 13,3 in
13,14 (Ena od njenih glav je bila videti ranjena na smrt, a njena smrtna rana se je

pozdravila. Vsa zemlja je šla polna začudenja za zverjo; Zaradi teh znamenj, ki jih je
bilo dano delati vpričo zveri, je zavajala prebivalce zemlje. Prebivalcem zemlje je
namreč rekla, naj postavijo podobo zverí, ki je bila ranjena z mečem, pa je potem
oživela.) Ponovno pa se legenda o Neronovi vrnitvi in utelešenju v Domicijanu
ponovi v Raz 17,8, kjer je rečeno: Zver, ki si jo videl, je bila, a je ni, vzdignila se bo iz
brezna, a pojde v pogubo. Prebivalci zemlje, katerih ime vse od začetka sveta ni
vpisano v knjigo življenja, se bodo začudili, ko bodo videli, da je zver bila, pa je ni, in
da bo prišla.
Podobno knjiga Razodetja govori tudi o cesarskem kultu (češčenju) s strani
upravitelja Male Azije, ko je rečeno: Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni

navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce, naj molijo prvo zver, ki se ji je
bila smrtna rana pozdravila. (prim. Raz 13,12).

Ponovno pa Janez vključi v knjigo Razodetja pričakovani poračun Nerona in njegove
stranke z Rimom. Pravzaprav pred zadnjim obračunom vstalega Kristusa z
antikristom, z zverjo, ki je ponovno oživela, , postane to podoba obračuna božjega
kaznovanja mesta Rim: Deseteri rogovi, ki si jih videl, in zver, ti bodo vlačugo

sovražili: opustošili jo bodo in slekli, požrli njeno meso in jo sežgali v ognju. Kajti
Bog jim je vsadil v srce, da uresničijo njegovo misel, se združijo v eni misli in izročijo
svojo kraljevsko oblast zvéri, dokler se ne uresničijo Božje besede.( Raz 17,16-17).
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UGANKA ŠTEVILA 666
Ne bomo se ustavljali tukaj, pač pa se pomaknimo k številki 666. Kako naj razumemo
skrivnosten pomen te številke? Knjiga Razodetja pravi: Tu je modrost (Raz 13,18) –
da resnično, za pravilno razumevanje je potrebna modrost, poglobiti se.
Najprej moramo povedati da je število 666 zelo pomenljivo število, ker 6 pomeni
nepopolnost – v smislu, da sedmica pomeni popolnost; trikratno postavljanje števila
šest torej pomeni skrajno nepopolnost, utelešenje slabega.
Skrajni nasprotniki Katoliške Cerkve, ki bi radi v vsaki nameri diskvalificirali papeža,
pravijo, da je naziv: vicarius Christi (Kristusov namestnik, agent) skrajšana verzija
latinskega naziva: Vicarius filii Dei – in če bi ta naziv pretvorili v številke bi dobili 666.
To naj bi pomenilo, da je papež v resnici antikrist. Ko vidimo tako izvajanje lahko še
enkrat vidimo, kako si sovraštvo in nevednost pogostokrat podajata roki. To nam bo
pokazal naslednji odstavek.
Najprvo moramo reči, da latinsko štetje (latinske številke) nimajo ničesar skupnega z
knjigo razodetja, ki jo je napisal hebrejsko govoreči Jud v Grščini. Ime zveri, mora
biti zavito v skrivnost grščine – na način kakor so to počeli Judje.
Drugo: knjiga razodetja pravi takole: Kdor ima um, naj izračuna število zveri: je
namreč število človeka. Očitno je, da gre za neko takrat dobro znano zgodovinsko
osebnost (človeka) in ne za osebnost, na katero bi lahko v vsakem času obrnili ta
stavek.
Naj vas ne preseneti številčno zaporedje 666: pri latinščini samo 7 črk daje vrednost
številke (I=1, V (u)=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000).
Kako naj verjamemo verodostojni razlagi 666? Rad bi vam predstavil kriterij, ki vas
bo vodil, da bi pravilno razumeli to problematiko:
1. Število je napisano kot simbol in sicer velja za neko znano osebnost iz časa, ko je
nastajala knjiga Razodetja: iskati torej moramo osebnost, ki je živela v času
nastanka knjige
2. potrebno je uporabljati grški ali hebrejski način razlaganja številk. Kar pomeni, da
za štetje pri imenu uporabljamo le soglasnike, samoglasnikov Grki in Hebrejci niso
uporabljali
3. Iščemo ime, ki ustreza številki 666 ali 616 (kakor je moč najti v nekaterih starih
rokopisih)
KNJIGA RAZODETJA IN SKRITA OSEBNOST
Naj nas pri našem iskanju vodi knjiga Razodetja. Ustavimo se pri poglavju 13,1: Nato

sem videl zver, ki je vstajala iz morja. Imela je deset rogov in sedem glav, na rogovih
deset diademov in na svojih glavah bogokletno ime. Rogovi so bili znamenje moči,
torej pomeni 10 rogov velikansko moč. V vrstici 2 pa je še rečeno: Zmaj ji je dal
svojo moč, svoj prestol in veliko oblast. in še v v.7: Dana ji je bila oblast nad vsakim
rodom, ljudstvom, jezikom in narodom. Edino le Rimski imperij ustreza opisu take
moči iz tega časa. Središče imperija je bila Italija, katero obdaja Sredozemsko morje,
in iz nje je izhajala vladavina, ki je kraljevala nad različnimi rasami in jeziki. Rim,
najbolj razvito mesto tistega časa, knjiga Razodetja predstavi z besedami vlačuga:

Ženska je bila oblečena v bager in v škrlat in bleščeče okrašena z zlatom, z dragimi
kamni in z biseri… (Raz 17,4) in Ženska, ki si jo videl, pa je veliko mesto, ki kraljuje
nad kralji zemlje.« (Raz 17,18). Njegova identifikacija postane razvidna in povsem
jasna v Raz 17,9: Tukaj je um, ki ima modrost. Sedem glav je sedem gorá, na
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katerih sedi ženska. In je tudi sedem kraljev. Ne bi moglo biti boljše oznake za večno
mesto Rim, ki je po znameniti pripovedi zgrajen na 7 gričih.

NERON
Mislim, da smo prvo skrivnost pojasnili: predstavljena zver je pravzaprav Rimski
imperij. Vendar to nam ne sme biti dovolj, ker moramo iskati »človekovo ime«, kakor
navaja Raz 13,18. Iščemo osebnost, ki bi ustrezala opisu in okoliščinam, ki nam jih
predstavlja Sveto pismo. V Raz 17,6 beremo: Videl sem, da je ženska pijana od krvi

svetih in od krvi Jezusovih pričevalcev. Ko sem jo zagledal, sem se silno začudil.

Besedilo lepo sugerira kruto preganjanje kristjanov in že smo spoznali, da je prvi
krvavi preganjalec bil Neron v letih 64-68.
Vendar, ali najdemo še kje kakšne potrditve, da ta odlomek govori o tem krutem
vladarju? Da. Tako beremo, da 7 glav zveri je tudi 7 kraljev (Raz 17,9) in da je Ena

od njenih glav je bila videti ranjena na smrt, a njena smrtna rana se je pozdravila.
(Raz13,14) in ta navedek potrjuje še: podobo zverí, ki je bila ranjena z mečem, pa je
potem oživela. (Raz 13,14).
Spomnili se boste, da je Neron preživel atentat. Vemo tudi, da je od tistega dogodka
dalje Neron začel sovražiti Rim in da je iskal zavezništva, ko bi lahko svoj srd
maščeval nad mestom. To dejstvo se zdi lepo izraženo tudi v Raz 17,16: Deseteri

rogovi, ki si jih videl, in zver, ti bodo vlačugo sovražili: opustošili jo bodo in slekli,
požrli njeno meso in jo sežgali v ognju.
666 IN 616
Če hočemo zadovoljiti naš tretji kriterij, potem se ne moremo ustaviti le pri imenu
zveri s številko 666 pač pa moramo v pretres vzeti tudi številko 616. Tu pa bomo
presenečeni, saj bo vse potrjevalo Neronovo ime. Dva načina naslavljanja cesarja
Nerona sta obstajala: priljubljeni latinski naslov: Nero Kaesar in drugi grški: Neron
Kaesar (pomni da črka K odgovarja črki Q v hbr. abecedi). Če vzamemo hebrejski
način branja teh dveh imen (kar je judovski avtor upošteval, pri pisanju svoje knjige
– glede na to, da se pri hbr. samoglasniki ne pišejo in samo soglasniki imajo številčno
vrednost) odkrijemo da pri prvem črkovanju Neronovega imena, ki bi se glasilo NRW
QSR bi to zneslo 616; medtem ko pa bi drugo črkovanje NRWN QSR zneslo 666
(N=50; R=200; W=6; N=50; Q=100; S=60 in R=200). Ali lahko kakšna druga znan
osebnost iz tistega časa tako sovpada z obema številoma?
SEDEM GLAV
vendar tu še ne bomo končali. Ko govorimo o sedmih glavah v Raz 17,10-11, nas ta
stavek spravi na zelo skrivnostna pota: In je tudi sedem kraljev. Pet jih je padlo,

eden je, drugi še ni prišel. Ko pa pride, bo smel ostati le malo časa.Zver, ki je bila, a
je ni, je hkrati osmi in eden izmed sedmih, a pojde v pogubo.Zakaj pravi da je 7
kraljev, in da je zver ena izmed sedmih, ki pa je ni več in je zopet prišla? Je torej
sedem ali osem kraljev? In kako naj bo eden od sedmih osmi kralj?
V Svetem pismi število sedem pomeni izpolnitev, polnost; število osem pa meri na
nov začetek. Poglejmo si torej prvih sedem Rimskih cesarjev. Prvi, ki se je po pravici
imenoval »imperator« sin Julija Cezarja: Avgust Oktavian (29 pred Kristusom – 14 po
Kristusu), v času katerega se je rodil Kristus. Drugi je Tiberij (14-37), pod katerega
vladanjem je bil Jezus križan. Tretji je Kaligula (37-41), četrti Klavd (41-54). Peti, »ki
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je padel« je Neron (54-68) – prvi preganjalec kristjanov – zver, ki je omenjena v SP.
Po njegovi samomorilni smrti so v l. 68 zavladali (za prehodno obdobje) kar trije
kandidati: Galba, Oto in Viletius. Med njimi so bili neprestani boji za priznanje enega
legitimnega vladarja. Končno se je Vespazian (69-79) rešil vseh treh in postal šesti
pravi cesar. Sedmi »ki bo smel ostati le malo časa« je Tit (79-81). Z njim se končuje
prvo obdobje Rimskega imperija in se začenja novo z osmim cesarjem.
DOMICIJAN
Sedaj končno pridemo do odgovora na naše gornje vprašanje, ki ga najdemo v
navedku: Zver, ki je bila, a je ni (Neron), je hkrati osmi in eden izmed sedmih.
Neron se je vrnil v podobi osmega vladarja – Domicijana (81-96), ki je, po tem ko je
sebe okronal za gospoda in boga, prisili vsakogar naj časti njegovo podobo, kar pa je
zopet vključevalo preganjanja kristjanov, ki so zavračali cesarjevo češčenje. Zato so
ga klicali ponovno oživljeni Neron (Nero redivivus). Domicijan tako postane novo
utelešenje zveri, nov antikrist.
ŠE DRUGA RAČUNICA
Naj vam končno dam še neko drugo računico, ki bo podprla moje gornje trditve.
Videli smo, da je drugo utelešenje zveri v cesarju številka 8. Če seštejemo številke od
1-8 (1+2+3+4+5+6+7+8) dobimo 36 in če sedaj seštejemo še vse številke od 1-36
bomo našli 666. Tako številka zveri odgovarja obema –Neronu in Domicijanu.
Smo končali? Gotovo – vendar v slogu Judovskega načina razmišljanja. Zato je
pisatelj zapisal, da vse to nujno upošteva modrost! (prim. Raz 17,9).
ŽALJENJE MUČENCEV
V času, ko je bila napisana knjiga Razodetje je bil za papeža Klemen (4 papež v
Rimu). Ta je napisal znamenito pismo v Korint po tem, ko so ga Korinčani prosili naj
jim pomaga reševati njihove težave. Papeža Klemena so prosili kljub dejstvu, da je
pisec Razodetja –apostol Janez – živel v Efezu, nedaleč od Korinta. Na ta način so
Korinčani priznali papeževo oblast nad vesoljno Cerkvijo. Klemen je bil mučen za časa
cesarja Trajan v letu 94. Tako so vsi štirje papeži končali nasilne smrti (Peter, Linus,
Analekt in Klemen). Tako tudi vseh 10 papežev 2 stoletja. Od 15 papežev 3 stoletja
je bilo 9 mučenih ostale pa so prisilili na begunstvo ali na prisilno delo. Vse to je bilo
delo naslednikov antikrista. Skorajda 300 let je Cerkev močno trpela preganjanja s
strani cesarjev (Hadrijan, Decij, Dioklecijan). Najboljši otroci vere, kot tudi večina
duhovnikov in veliko voditeljev krščanskih skupnosti je bilo umorjenih po groznih
mukah.
In ravno kri teh mučencev je postala seme novih kristjanov in iz katere Cerkev še
danes raste. Kako nesramno in nedopustno je dejstvo da nekateri samooklicani
preroki in ljudje, ki si sami razlagajo Božjo besedo, te prve mučence in njihovo vero
žalijo in zaničujejo.
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