TANDA DAN BILANGAN BINATANG
Selama berabad-abad orang-orang Kristen telah berspekulasi tentang arti “Tanda Binatang” dan “Angka” 666 ”dari Binatang itu” yang disebutkan dalam Wahyu 13. Hari ini minat terus berlanjut untuk apokaliptik akhir zaman siapa, yang akan mengendalikan ekonomi, politik , dan kehidupan sosial umat manusia dengan menempatkan tanda dan angka pada orang.
Dalam perang salib penginjilan, khotbah tentang MARK OF THE BEAST biasanya menarik kerumunan terbesar dan mempertobatkan lebih banyak orang tentang keabsahan dan pentingnya Sabat daripada pelajaran lainnya. Mesin pencari GOOGLE berisi lebih dari lima juta entri pada "The Mark of the Beast," dan jumlahnya "666." Pada saat ketidakpastian politik dan ekonomi, ketika terorisme dan bencana alam mengancam keamanan dan kemakmuran sejumlah negara, banyak Orang-orang Kristen beralih ke nubuatan Alkitab untuk mencari tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat.
Bagian kunci yang telah menjadi objek spekulasi tanpa akhir, adalah Wahyu 13: 16-18. Alasannya adalah bahwa bagian ini berbicara tentang tanda, nama, dan nomor binatang yang akan ditempatkan di tangan kanan dan dahi orang-orang: “[The Beast] menyebabkan semua, baik kecil maupun besar, baik kaya maupun miskin , baik bebas dan budak, harus ditandai di tangan kanan atau dahi, sehingga tidak ada yang dapat membeli atau menjual kecuali dia memiliki tanda, yaitu nama binatang atau nomor namanya. siapa yang bijaksana: biarkan dia yang memiliki pemahaman memperhitungkan jumlah binatang, karena itu adalah nomor manusia, jumlahnya adalah enam ratus enam puluh enam ”(Wahyu 13: 16-18).
Dalam nubuatan ini kita diberitahu bahwa generasi akhir zaman akan menerima tanda binatang itu. Kita diberitahu bahwa tanda binatang itu adalah nama dari binatang itu, dan nama binatang itu adalah nomor 666. Dengan kata lain, tanda, nama, dan angka 666 dari binatang itu pada dasarnya sama. Dari ketiganya, angka 666 paling penting karena memberikan kode untuk memecahkan kode nama dan tanda Binatang.
Panggilan untuk kebijaksanaan untuk memahami Nomor 666 dari Binatang, daripada Nama atau Tanda Binatang. Rupanya alasannya adalah arti dari angka 666, juga arti nama dan tanda binatang itu. Kenyataan bahwa ketiganya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, harus memperingatkan para pelajar Alkitab untuk tidak menghubungkan satu arti dengan Tanda Binatang dan arti yang berbeda dengan Angka 666 dari Binatang itu.
Misalnya, secara tradisional orang Advent telah menafsirkan Mark of the Beast untuk menjadi penegakan ketaatan hari Minggu dan Nomor 666 dari Binatang, gelar kepausan, VICARIUS FILII DEI, yang diduga tertulis di tiara kepausan. Kita akan melihat bahwa penafsiran ini menimbulkan masalah karena membedakan antara Mark dan Number of Beast. Misalnya diferensiasi tidak dapat dibenarkan secara eksegetis, karena teks menunjukkan bahwa tanda, Nama, dan angka pada dasarnya hal yang sama.
Kesatuan di antara ketiganya diungkapkan dalam terjemahan modern, oleh frase penjelasan "yaitu." Misalnya NIV berbunyi: ". . . tanda, yang merupakan nama binatang atau angka namanya ”(ayat 17; NIV). Jelas bahwa tanda, nama, dan angka semuanya merupakan bagian dari strategi yang sama untuk mempromosikan ibadat palsu Binatang.
PENTINGNYA PENELITIAN
Saya telah mengambil tugas ini dengan serius karena saya percaya bahwa penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi Siswa Seminari Universitas Andrews, tetapi juga ribuan pendeta, pengajar, penginjil, dan penjelajah Advent yang mencari interpretasi TANDA yang lebih memuaskan DAN JUMLAH BINATANG.
Akhir-akhir ini, bahkan penginjil terkemuka kita telah menghubungi saya sebelum NET-CRUSADES mereka, untuk mendapatkan laporan pembaruan tentang penggunaan gelar  paus VICARIUS FILII DEI. Mereka ingin akurat dalam presentasi mereka disiarkan melalui satelit ke ribuan orang di berbagai belahan dunia.
Selama penginjila atau KKR, khotbah TANDAH BINATANG, biasanya menarik banyak orang dan menyebabkan lebih banyak orang untuk menerima Sabat dari pada presentasi lainnya. Jadi, ini sangat penting untuk memastikan bahwa penafsiran kita tentang tanda dan angka Binatang itu baik secara alkitabiah dan  akurat secara historis.
TUJUAN PENELITIAN
Studi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menelusuri secara historis penafsiran angka dari angka 666 dari Binatang itu. Yang kedua adalah memeriksa penggunaan angka simbolik secara alkitabiah secara umum dan 666 pada khususnya. Kita akan melihat bahwa Yohanes menggunakan angka untuk memberikan pemahaman konsep manusia yang melampaui definisi manusia.
Di bagian pertama dari ceramah, saya mencoba untuk menunjukkan dengan bantuan 70 slide, berbagai interpretasi masa lalu dan sekarang dari nomor rahasia 666. Sungguh menakjubkan melihat berapa banyak nama yang bisa dimanipulasi begitu nilai numerik huruf ditambahkan hingga 666. Secara historis upaya telah dibuat untuk mengidentifikasi nomor 666 dengan nama tokoh-tokoh penting seperti Caligula, Nero, Domitian, Mohammed, Napoleon, Hitler, Ronald Reagan dan mendiang Paus Yohanes Paulus II.
Beberapa kritik Adventisme telah mencoba untuk menunjukkan bahwa bahkan surat-surat nama Ellen Gould White, menambahkan hingga 666. Perhitungan dibuat sebagai berikut:
E   L   L   E   N   G   O   U   L   D   W   H   I   T   E
5   0   5   0    5    5    0   5    0    0   1     0   1             =   Total   666

Apakah ini berarti bahwa Ellen White adalah kandidat yang mungkin untuk binatang antikristus yang dijelaskan dalam Wahyu 13? Tentu saja tidak! Ini menunjukkan bahwa menafsirkan 666 atas dasar nilai-nilai numerik dari huruf-huruf nama dapat memberikan hasil yang tidak masuk akal.

TANDA ELEKTRONIK DAN JUMLAH BINATANG

Dengan munculnya pemindaian laser dan barcode universal, para penulis evangelikal populer telah meninggalkan upaya mereka untuk mengidentifikasi Tanda dan Nomor 666 Antikristus dengan nilai numerik nama-nama kandidat yang mungkin. Sebaliknya, mereka mencari nomor 666 di barcode dan biochip. Mereka percaya bahwa Yohanes menggambarkan
perkembangan elektronik terbaru di dunia komersial: perbankan global, pemindaian laser, dan bar code universal.

Beberapa mempromosikan ide bahwa Mark dan Number of the Beast akan menjadi barcode yang tidak terlihat ditato di tangan atau dahi, tetapi hanya terlihat di bawah sinar ultraviolet. Ini akan memungkinkan untuk memindai orang daripada kartu kredit. Kebetulan, barcode dibagi menjadi dua bagian oleh tiga penanda yang mewakili angka 6, seperti yang diilustrasikan dalam slide CD-ROM dari penelitian ini.
Dalam Seri Left Behind yang populer, Tim LaHaye dan Jerry Jenkins telah mempopulerkan keyakinan bahwa tanda biantang yang kejam terdiri dari biochip yang diimplantasikan, terkait dengan jaringan kontrol di seluruh dunia. ' miniatur biochip dengan nomor akhiran tertanam di dalamnya, dapat dimasukkan tanpa rasa sakit sebagai vaksinasi dalam hitungan detik. 
Warga dapat memilih salah satu lokasi, dan terlihat akan menjadi bekas luka tipis, setengah inci, dan di sebelah kiri kirinya, dengan tinta hitam enam-titik - tidak mungkin untuk menghapus di bawah ancaman hukuman - angka yang menunjuk wilayah asal individu. Angka itu mungkin dimasukkan dalam chip yang tertanam, haruskah orang itu lebih suka bahwa salah satu variasi nama si kuat muncul pada dagingnya. ”(Markus: The Beast Rules the World, 2000, hal. 86).
Masalah dengan interpretasi elektronik sensasional seperti March of the Beast, adalah kegagalan untuk mengenali bahwa barcode, pemindaian, dan biochip tidak ada pada masa Yohanes. Dia hampir tidak bisa mendesak para pembaca kontemporernya untuk menjadi bijaksana dalam mencari dan memahami nomor manusia 666, ketika barcode elektronik dan biochip tidak ada.
Dalam menafsirkan simbol dalam buku Wahyu, adalah penting untuk berusaha memahami pertama-tama arti simbol kepada pembaca pertama buku wahyu. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar penafsir evangelis, tidak berusaha memahami makna simbolisme kepada pembaca asli untuk siapa Wahyu ditulis. Mereka mengabaikan bahwa Wahyu ditulis untuk mendorong orang-orang Kristen untuk tetap setia pada saat ketika promosi Kultus Kaisar menantang kesetiaan mereka kepada Kristus.
SEBAGIAN BESAR ADVENTIS MENJADI INTERPRETASI NUMERIK
Sebagian besar orang Advent belum bisa menukar interpretasi elektronik dari Mark of the Beast. Mereka lebih suka berpegang pada interpretasi historis yang berkembang pada periode setelah Reformasi. Penafsiran sejarah ini mengidentifikasi angka 666 dengan gelar paus VICARIUS FILII DEI — yang berarti VICAR DARI ANAK ALLAH. Frasa ini telah digunakan oleh para paus selama berabad-abad untuk mempertahankan otoritas gerejawi dan jasmani mereka. Nilai numerik dari huruf-huruf dalam frasa ini dijumlahkan menjadi 666, seperti yang ditunjukkan dalam slide.
Penafsiran ini diperkenalkan relatif terlambat di gereja Advent. Ini pertama kali muncul, seperti yang akan kita lihat, pada tahun 1884 dalam buku Uriah Smith berjudul Amerika Serikat dalam Terang Nubuatan. Sayangnya beberapa orang Advent yang rajin mengambil beberapa foto asli dari kepausan dan tertulis tiga kata VICARIUS FILII DEI. CD-ROM versi ceramah ini berisi dua gambar Paus yang dibuat oleh orang Advent tiara, yang jelas bukan milik koleksi Vatikan dari tiara. Penggunaan foto-foto palsu ini sangat dikutuk oleh para pemimpin gereja Advent. Anda akan segera membacanya.
ASAL DAN EVOLUSI GELAR KEPAUSAN
Sebelum membahas dugaan prasasti VICARIUS FILII DEI pada tiara kepausan, akan sangat membantu untuk melihat ke dalam asal dan evolusi gelar kepausan. Evolusi dari gelar Paus sebagian besar mencerminkan peningkatan otoritas gerejawi dan jasmani dari paus dari ONE AMONG EQUAL—UNUS INTER PARES to the FIRST ABOVE ALL—PRIMUS SUPRA OMNIA.

Setelah Kejatuhan Yerusalem, Uskup Roma muncul sebagai pemimpin gereja yang paling berpengaruh, sebagian besar karena letak geografis dan politik gerejanya di ibu kota Kekaisaran. Namun selama abad pertama ia dikenal hanya sebagai THE BISHOP OF ROME. Dari abad kedua hingga akhir abad keempat, Uskup Roma mengklaim sebagai “Vikaris Pangeran Para Rasul ( The Vicar of the Prince of the Apostles)  — Vicarius principis apostolorum, "yaitu," THE VICAR OF PETER. "

Dari “Vikaris Petrus”, Uskup Roma secara bertahap menegaskan otoritasnya dengan mengklaim sebagai “VICAR OF CHRIST.” Pada awal abad ke-5, Bishop Innocent I (401-417) bersikeras bahwa Kristus telah melimpahkan kuasa tertinggi kepada Petrus dan menjadikannya Uskup Roma. Sebagai penerus Petrus, Uskup Roma berhak untuk menggunakan kuasa dan hak prerogatif Petrus. Bonifasius III, yang menjadi Uskup Roma pada 607, membuktikan dirinya sebagai "Universal Bishop", dengan demikian mengklaim sebagai vikaris dan tuan dari semua uskup lainnya.

ASAL DAN PENGGUNAAN SEJARAH VICARIUS FILII DEI

Judul khusus VICARIUS FILII DEI muncul untuk pertama kalinya dalam dokumen penipuan yang disebut "THE DONATION OF CONSTANTINE." Ini adalah pemalsuan paling terkenal dalam sejarah Eropa yang memainkan peran yang tak ternilai dalam meningkatkan kekuatan temporal kepausan selama Abad Pertengahan. Anda akan melihat dalam versi CD-ROM dari penelitian ini, lukisan Raffaello yang luar biasa di Museum Vatikan, menggambarkan Kaisar Konstantinus berlutut di kaki Paus Sylvester, dan menyerahkan kepadanya patung Roma Aeterna (Eternal Rome). Tindakan ini melambangkan transfer kekuasaan dari kaisar ke kepausan.

Menurut dokumen yang dipalsukan, Konstantinus menegaskan bahwa ketika dia dibaptis oleh Paus Sylvester pada tahun 324 M (dalam kenyataannya dia tidak dibaptis sampai tahun 337 M), dia menyerahkan Paus dengan istana Lateran, semua lambang kekaisaran, bersama dengan wilayah Kekaisaran Romawi barat. Dokumen itu menyatakan bahwa Kaisar membuat pemberian yang murah hati ini kepada Paus Sylvester I, karena paus adalah VICARIUS FILII DEI — VICAR DARI ANAK ALLAH. Yang benar adalah bahwa Constantine menyumbang kepada Paus Sylvester hanya Istana Lateran, yang telah menjadi tempat tinggal dari kaisar dan akhir-akhir ini dari istrinya, Fausta. Tidak ada wilayah Barat kerajaan diberikan kepada paus.

Dokumen palsu ini dibuat pada abad kedelapan oleh pendeta Katolik yang tidak bermoral. Tujuan pemalsuan ini adalah untuk membuktikan bahwa wilayah Italia diberikan kepada Paus pada 756 oleh Raja Frankish Pepin dan kemudian dikonfirmasikan kembali oleh Charlemagne, menjadi milik Paus di tempat pertama, karena ia telah menerimanya lima abad sebelumnya dari Kaisar Konstantinus. Dengan demikian, raja-raja Frank tidak memberi, tetapi mengembalikan tanah kepausan yang telah secara tidak sah diambil dari paus oleh Longobards.

PENTINGNYA VICARIUS FILII DEI

Pentingnya gelar VICARIUS FILII DEI dapat dilihat dalam dugaan alasan yang diberikan oleh Konstantinus untuk memberikan kepada Paus Sylvester, Istana Lateran, lambangnya, dan wilayahnya yang luas, yaitu, kepercayaan bahwa Paus telah menjadi VICAR OF THE SON OF GOD.

Terlepas dari hubungan yang mungkin antara jumlah Binatang dan VICARIUS FILII DEI, faktanya tetap bahwa klaim paus sebagai VICAR OF THE SON OF GOD, tertanam dalam dokumen palsu paling terkenal, yang telah melayani secara historis untuk mempertahankan dan meningkatkan supremasi temporal dan agama Paus.

Donasi itu terbukti sebagai pemalsuan pada tahun 1440 oleh Lorenzo Valla, seorang Pustakawan Vatikan. Pada tahun itu ia menerbitkan Wacana tentang Pemalsuan Donasi Konstantinus, yang mana dia menyebut banyak jumlah anakronisme sejarah yang merasuki pekerjaan. Misalnya, pemalsuan menyebutkan Byzantia sebagai sebuah provinsi ketika pada abad keempat itu hanyalah sebuah kota, dan ini merujuk pada 'Yudea' meskipun pada masa Konstantinus orang-orang Romawi menyebut wilayah ini sebagai 'Palestina.' Valla dapat menambahkan fakta bahwa kaisar Konstantinus tidak pernah mengalami kusta, sehingga tidak memungkinkan Paus Sylvester menyembuhkannya dari penyakit ini.

Selama lebih dari 150 tahun Gereja Katolik berusaha untuk menekan karya Valla, menempatkannya di INDEX — daftar buku terlarang. Akhirnya Gereja Katolik mengakui Donasi Konstantinus sebagai pemalsuan, tetapi hanya setelah Kardinal Cesare Baronio menerbitkan Laporan Gerejawi-nya yang terkenal pada tahun 1592, di mana ia mengakui bahwa Donasi adalah penipuan.

Pentingnya Donasi Konstantinus terletak pada fakta bahwa dokumen yang dipalsukan ini digunakan oleh 10 paus selama enam abad untuk menegaskan, tidak hanya supremasi gerejawi mereka atas semua gereja, tetapi juga kedaulatan politik mereka atas apa yang diketahui Negara-negara Kepausan, yang mencakup sebagian besar Italia.

PENOLAKAN KATOLIK PENGGUNAAN VICARIUS FILII DEI

Sumber-sumber Katolik cenderung menyangkal bahwa DEI VICARIUS FILII, yang pertama kali disebutkan dalam Donasi Konstantinus palsu, telah digunakan secara historis sebagai salah satu gelar Paus. Penyangkalan ini tidak mengherankan, karena gereja Katolik memiliki catatan sejarah untuk mengingkari kebenaran. Kami baru saja mencatat bahwa selama 150 tahun Gereja Katolik menyangkal telah mengarang pemalsuan paling terkenal dalam sejarah Eropa.

Dalam artikel sampul ENVOY MAGAZINE, berjudul "Pope Fiction," - sebuah artikel yang ditujukan khusus untuk menentang Advent — Patrick Madrid, editor majalah, menulis: "VICARIUS FILII DEI, atau 'Vicar of the Son of God,' tidak sekarang, juga belum pernah, gelar uskup Roma ”(Maret / April 1998). Gambar Madrid dan juga dari majalah ditampilkan dalam slide CD-ROM dari penelitian ini.

Bertentangan dengan kritik yang datang dari para pengkritik kita, frasa VICARIUS FILII DEI memang telah digunakan sebagai gelar kepausan resmi dalam literatur Katolik, termasuk Corpus Iuris Canonici, yaitu, Hukum Kanonik yang mengatur gereja Katolik. Versi CD-ROM dari penelitian ini, menawarkan dokumentasi visual dan tertulis tentang penggunaan judul ini secara konsisten untuk meningkatkan klaim paus tentang supremasi spiritual dan kedaulatan temporal. Bahkan almarhum Paus Yohanes Paulus II menggunakan gelar ini dalam bukunya yang populer Crossing the Threshold of Hope.

Masalahnya bukan penggunaan VICARIUS FILII DEI sebagai gelar kepausan resmi, yang mungkin ditulis bahkan pada beberapa tiaras atau mitres. Sarjana Katolik yang kompeten mengakui penggunaan frasa ini sebagai gelar resmi paus. Misalnya, Prof. Johannes Quasten, otoritas terkemuka di dunia dalam sejarah gereja Katolik, penulis dari empat jilid referensi yang ditetapkan pada Patrologi, dalam sebuah pernyataan yang ditulis tangan menulis: “gelar VICARIUS CHRISTI, serta judul VICARIUS FILII DEI, adalah sangat umum sebagai gelar Paus. "Dia menulis pernyataan ini dengan tangan dalam surat resmi dari Universitas Katolik Amerika, Washington, DC Dalam satu slide saya menunjukkan pernyataan tulisan tangan Prof. Quasten, yang kemudian diaktakan.

PENGGUNAAN SIMBOLIS NOMOR DALAM REVELASI

Masalah sebenarnya bukan penggunaan VICARIUS FILII DEI sebagai gelar resmi kepausan, tetapi apakah gelar tersebut mewakili penafsiran yang sah atas angka 666 dari Binatang itu. Bagian kedua dari studi ini meneliti isu ini. Studi Advent baru-baru ini mempertanyakan interpretasi tradisional atas dasar eksegesis dan historis.

Dalam versi CD-ROM esai ini, saya memperluas studi-studi ini, dengan melihat penggunaan angka secara simbolis dalam Wahyu. Penelitian saya menunjukkan bahwa angka digunakan dalam Wahyu sebagai analogi manusia untuk membantu pembaca memahami kebenaran yang melampaui pemahaman manusia.

Misalnya, untuk membantu para pembaca memahami visi “suatu kumpulan besar yang tidak terhitung banyaknya, dari setiap bangsa ”(Wahyu 7: 9), Yohanes menggunakan nomor kode manusia 144.000, dengan 12.000 dari setiap suku. Ini berarti bahwa angka 144.000 adalah angka manusia untuk membantu pembaca mengonseptualisasikan pemandangan dari “kumpulan besar yang tidak dapat dihitung oleh siapa pun” - deskripsi yang melampaui pemahaman manusia.

Contoh lain adalah gambaran Yohanes tentang Kota Suci, memiliki 12 fondasi dan dinding tebal 144 hasta. Jelaslah bahwa angka-angka ini adalah "pengukuran manusia" dari Yerusalem Baru yang tidak dapat diukur dalam istilah manusia. Melalui analogi-analogi manusia ini Yohanes meyakinkan para pembaca bahwa Kota Suci adalah tempat keselamatan dan keamanan yang sempurna. 
Tampaknya ada pola yang konsisten dalam penggunaan angka oleh Yohanes sebagai simbol manusia untuk membantu memahami realitas yang melampaui definisi manusia. Dalam terang pola ini, angka 6, yang kurang dari 7, dapat melambangkan manusia yang kurang sempurna. Meskipun mengerikan klaim Binatang, sifat sejatinya adalah parodi kesempurnaan, yaitu ketidaksempurnaan atas ketidaksempurnaan.
Angka 666 kurang dari kesempurnaan dalam setiap digitnya. Ini bisa menunjukkan kegagalan, kegagalan, kegagalan. Tritunggal jahat dari 666 meniru Tritunggal Suci 777, tetapi gagal dan gagal.
Angka 6 juga merupakan angka Babel. Babylonia menggunakan sistem seksagesimal, di mana unit penghitungan dasar adalah 6 dan 60. Sistem ini telah diterima secara universal untuk pengukuran busur, sudut, dan pembagian waktu. 60 juga jumlah dewa di Pantheon Babel pada waktu yang berbeda. Ini menjelaskan mengapa patung emas Raja Nebukadnezar berukuran 60 hasta dan lebar 6 hasta (Dan 3: 1).
Imam Babylonia mengenakan jimat populer yang berisi konfigurasi misterius di perkalian dimana jumlahnya bertambah menjadi 666 dihitung secara horizontal atau vertikal. Gambar ditampilkan dalam CD-ROM versi penelitian ini.
Asosiasi penyembahan berhala Babilon dengan 666, dapat menjelaskan mengapa Yohanes menggunakan nomor ini untuk memperingatkan ibadat palsu yang dipromosikan oleh Binatang. Penting untuk mengenali tipologi kesesuaian antara Daniel 3 dan Wahyu 13. Seperti pada zaman Daniel pengaturan gambar emas untuk menghormati raja Babel diikuti oleh keputusan untuk menyembah patung (Dan 3), sehingga dalam Wahyu 13, pengaturan "gambar untuk menghormati binatang" (Wahyu 13:14; NIV), adalah diikuti oleh penegakan penyembahan Binatang dan penerimaan tanda dan nomornya. 
Pertimbangan di atas menunjukkan bahwa angka 666 adalah "angka manusia," yaitu, analogi manusia yang dirancang untuk mewakili upaya Antikristus untuk meninggikan diri di atas Allah. Yohanes mengacu pada nomornya untuk membantu orang percaya mengenali sifat tipu muslihat dari ibadat palsu yang dipromosikan oleh Binatang. Promosi ibadat palsu mengambil bentuk yang berbeda pada waktu yang berbeda.
Pada masa Yohanes, ibadat palsu dipromosikan terutama oleh kultus Kaisar  yang mengharapkan orang-orang untuk menyembah Kaisar sebagai “Dominus et Deus — Tuan dan Tuhan.” John diasingkan karena menolak untuk memberikan ibadah tersebut kepada Kaisar Domitian. Di zaman kita, Setan menggunakan berbagai metode untuk memimpin umat manusia terhadap ibadat palsu manusia, ideologi, dan objek. Penghormatan Paus harus dilihat sebagai manifestasi utama dari ibadat palsu. Ketika orang-orang Romawi dipanggil untuk menyembah Kaisar sebagai Tuan dan Tuhan, maka orang-orang diharapkan hari ini untuk menghormati Paus sebagai Vikaris Kristus, Bapa Suci, dan Penguasa dari Dunia.
SEJARAH DAN PENGGUNAAN TIARA KEPAUSAN
Sebelum membahas identifikasi nomor 666 dengan dugaan prasasti VICARIUS FILII DEI pada tiara kepausan, saya menelusuri secara singkat dengan slide sejarah dan penggunaannya. Anda akan senang melihat beberapa tiara kepausan yang cemerlang dengan tiga mahkota emas di batu mulia. Bertentangan dengan klaim para pengkritik yang menyangkal prasasti-prasasti tentang lambang kepausan, dua di antaranya yang dapat saya temukan, memiliki prasasti pada masing-masing dari tiga mahkota. Gambar-gambar mereka ditampilkan dalam versi CD-ROM dari penelitian ini.
Penggunaan Tiara Kepausan dengan satu mahkota, dimulai pada abad kesembilan ketika Paus menjadi penguasa politik Negara-negara Kepausan. Mahkota kedua dan ketiga ditambahkan pada abad ke-14. The Triple Crowns di Tiara melambangkan otoritas tiga tingkat dari Paus Tertinggi: Pendeta Universal (mahkota tertinggi), Yurisdiksi Gerejawi Universal (mahkota tengah) dan temporal power (mahkota bawah). Yang terakhir, hanya Negara Kota Vatikan yang tersisa dari wilayah kepausan di masa lalu. 
Tiga tiara telah digunakan untuk penobatan paus. Dalam sebuah upacara yang berlangsung beberapa jam, paus yang baru dibawa dibawa diatas sedia gestatoria (takhta portabel), dengan petugas mengipasi paus dengan bulu burung unta ke lokasi penobatan.
Penobatan kepausan Pius XII pada tahun 1939 (ditunjukkan dalam versi CD dari penelitian ini) adalah yang termegah selama lebih dari seratus tahun. Upacara ini dihadiri oleh pejabat terkemuka dari berbagai negara. Pada saat penobatan, paus baru dimahkotai dengan kata-kata: “Terimalah tiara dihiasi dengan tiga mahkota dan tahu bahwa engkau Bapa dari Pangeran dan Raja-raja, Penguasa Dunia, Vikaris Juru Selamat Kita Yesus Kristus di bumi, bagi dia menjadi kehormatan dan kemuliaan untuk selama-lamanya. ”
Klaim-klaim yang tidak masuk akal, judul-judul, dan atribut semi-ilahi ini, berbicara banyak tentang pemujaan berhala paus, yang telah menjadi merek dagang historis dari pemujaan agama Katolik Roma CREATURE-CENTERED. Dengan meninggikan paus, orang suci, dan Maria ke tempat semi-ilahi, ibadah Katolik adalah CREATURES-CENTERED, dari pada GOD-CENTERED. Itu mengaburkan ibadat sejati Allah. Ini adalah poin penting untuk diingat ketika mempelajari ibadat palsu yang dipromosikan oleh Binatang Wahyu 13.
PENGHENTIAN PENGGUNAAN TIARA
Papal Tiaras dipakai oleh semua paus dari Paus Clement V (1264-1314) kepada Paus Paulus VI, yang dimahkotai pada tahun 1963. Meskipun Paus Paulus VI meninggalkan penggunaan tiara sendiri selama Konsili Vatikan II, secara simbolis meletakkannya di atas altar Basilika Santo Petrus, ia tidak menghapuskan penggunaannya. Dalam Konstitusi Apostolik 1975-nya, Paulus VI secara eksplisit memerintahkan penggantinya dinobatkan.
Namun, penerus langsung Paulus VI, Yohanes Paulus I, Yohanes Paulus II, dan Benediktus XVI, menolak upacara penobatan dengan Tiara. Sebaliknya, mereka memilih Misa pelantikan paus dengan Mitre. Itu Alasan yang diberikan oleh Yohanes Paulus II pada Misa Peresmian Paus, tiara adalah asosiasi masa lalu dengan penguasa sementara Paus.
Keputusan Paus terbaru untuk menghentikan penggunaan tiara, menimbulkan masalah bagi orang Advent yang mengidentifikasi angka 666 dengan dugaan prasasti VICARIUS FILII DEI di tiara. Fakta bahwa paus terbaru telah memilih untuk membuang penggunaan tiara sama sekali karena hubungannya dengan kedaulatan temporal masa lalu, membuatnya lebih sulit bagi umat Advent untuk berpendapat bahwa angka 666 ditemukan pada tiara paus yang dipakai oleh paus di upacara penobatan.
Karena para paus terbaru telah menunjukkan penilaian yang baik dalam menyingkirkan upacara penobatan dan dengan penggunaan tiara — keduanya merupakan peringatan yang menyedihkan akan upaya para paus masa lalu untuk bertindak sebagai penguasa sementara — maka adalah bijaksana bagi kita gereja Advent  untuk meninggalkan tradisi tradisional. interpretasi numerik dari VICARIUS FILII DEI yang tidak memiliki dukungan eksegetik dan historis. Sangat disayangkan bahwa beberapa orang Advent memandang sebagai "kemurtadan" perubahan dari penafsiran numerik ke interpretasi simbolis.
APLIKASI ANGKA 666 KE VICARIUS FILII DEI
Semua tokoh besar Reformasi mengidentifikasi Antikristus binatang di Daniel dan Wahyu dengan kepausan, tetapi tidak satupun dari mereka mengidentifikasi angka 666 dengan gelar paus VICARIUS FILII DEI.
Upaya pertama untuk menghitung nilai numerik dari huruf VICARIUS FILII DEI, yang menghasilkan angka 666, dibuat oleh Guru Andrews Helwig atau Helwich (c. 1572-1643). Helwig adalah seorang profesor dari sastra Yunani klasik dan menulis Kamus Yunani Etimologis. Pada tahun 1612, pada akhir masa penugasannya di Berlin, dia menulis Antichristus Romanus—The Roman Antichrist.

Dalam bukunya Helwig menjelaskan bagaimana dia mencoba memecahkan teka-teki nomor 666 dengan menghitung lima belas nama berbeda dalam tiga bahasa yang berbeda. Dia akhirnya memutuskan pada VICARIUS FILII DEI karena dia merasa itu adalah perluasan sah dari gelar historis sebenarnya dari Paus, VICARIUS CHRISTI. Dia merasa bahwa modifikasi ini dibenarkan karena paus memenuhi karakteristik Binatang wahyu 13. Penafsiran ini sebagian besar tetap tidak disadari sampai revolusi Perancis, ketika perhitungan tentang ini dan gelar-gelar paus lainnya menjadi semakin umum. (Lihat L. E Froom, The Prophetic Faith of Our Father, jilid 2. 605-608).

PIONIR ADVENT DAN ANGKA BINATANG

Pionir Advent awalnya mengidentifikasi tanda binatang dengan penegakan ketaatan hari Minggu, tetapi mereka tidak yakin mengenai arti dari angka binatang (666). Anda mungkin terkejut untuk mengetahui bahwa para pionir kita (mungkin termasuk Ellen White) awalnya percaya bahwa angka 666 mewakili jumlah sekte Protestan yang dipengaruhi oleh Gereja Katolik Roma.

Awalnya Ellen White mungkin telah berbagi pandangan ini, karena dia menulis pada tahun 1847: "Saya melihat bahwa angka(666) dari patung binatang telah dibuat" (A Word to the Little Flock, 7 April 1847). seperti yang di duga, 666 dibuat dalam arti bahwa jumlah sekte Protestan yang memadai sudah di bawah mantra Gereja Katolik. Ini adalah pandangan yang berlaku di antara para pionir kita selama beberapa tahun.

Dalam bukunya, Ellen G. White and His Critics, Francis Nichols menjelaskan dengan sangat panjang bahwa kalimat “” Saya melihat bahwa angka (666) dari Gambar Binatang telah dibuat, ”kemungkinan besar disisipkan oleh Joseph Bates yang mengedit dan menerbitkan visinya. Penjelasan Nichols menimbulkan masalah, karena jika kalimat-kalimat utama diubah atau dihapus dalam proses penyuntingan tulisan-tulisan Ellen White, maka keaslian semua materi yang dipublikasikannya terbuka untuk dipertanyakan. Mengingat pertimbangan ini, mungkin lebih bijaksana untuk menerima pernyataan Ellen White sebagai cerminan awal
pemahaman tentang angka 666 dari Binatang itu.

Bahkan hingga akhir 1860, John N. Andrews mengidentifikasi angka Binatang dengan gereja-gereja Protestan pada zamannya. Dia menulis: “Patung yang muncul dibuat dengan melegalisasi berbagai kelas yang akan mengakui klaim hujatan binatang itu, dengan mengambil tandanya. Oleh karena itu, setiap kelas yang akan mengakui otoritas binatang dapat disahkan dan membentuk bagian dari patung ini; tetapi ketika ini tercapai, celakalah semua orang yang tidak setuju. Dengan demikian kita memahami angka binatang itu sebagai enam ratus tiga-skor dan enam. Tanda itu akan menentukan kelas mana yang dimiliki setiap orang ”(J. N. Andrews, The Three Messages of Revelation 14: 6-12, 1860 ed., Hlm. 103).

URIAH SMITH ADALAH YANG PERTAMA  MENGIDENTIFIKASI 666 DENGAN VICARIUS FILII DEI

Baru kemudian pada tahun 1884 Uriah Smith pertama kali mengidentifikasi angka 666 dengan gelar paus VICARIUS FILII DEI. Identifikasinya didasarkan pada laporan dari orang-orang yang mengaku telah melihat frasa yang tertulis di tiara kepausan, sementara di Roma menyaksikan paus berpartisipasi dalam upacara keagamaan. Kredibilitas laporan-laporan ini dinegasikan oleh fakta bahwa paus telah mengenakan tiara hanya selama upacara penobatan, bukan untuk upacara keagamaan lainnya. Tiga paus terakhir telah menghentikan penggunaan tiara sama sekali, karena hubungan masa lalu dengan kekuasaan sementara dari kepausan—
kedaulatan yang hilang pada tahun 1870 ketika Negara-Negara Kepausan diambil dari Paus oleh Republik Italia yang baru dibentuk.

Uriah Smith menulis: "Jumlah yang di atasnya orang-orang kudus juga untuk mendapatkan kemenangan, adalah jumlah binatang kepausan, yang disebut juga bilangan namanya, dan bilangan seorang manusia, dan dikatakan enam ratus tiga skor dan enam. Paus mengenakan mahkota kepausannya dalam huruf-huruf berhias permata, gelar ini, VICARIOUS FILII DEI, khalifah Putra Allah. Anggapan paling masuk akal yang telah kita lihat pada poin ini adalah bahwa di sini kita menemukan angka yang dipertanyakan. Ini adalah angka binatang, kepausan; itu adalah bilangan seorang manusia, karena ia mengadopsinya sebagai gelar khasnya; itu adalah angka manusia, karena dia yang menanggungnya adalah 'manusia durhaka' ”(Uriah Smith, Amerika Serikat dalam Terang Nubuat, edisi ke-4, 1884, hlm. 224).

Terlepas dari kurangnya bukti dokumenter, penafsiran Uriah Smith segera memperoleh penerimaan luas di gereja Advent, sebagian karena dibela oleh sarjana Advent terkemuka, John N. Andrews. Sejak saat itu, para pendeta, penginjil, dan penulis dengan berani menyajikan, kadang-kadang bahkan dengan gambar-gambar yang meragukan, identifikasi 666 dengan judul kepausan, VICARIUS FILII DEI.

Dalam semua tulisannya yang besar. Ellen White tidak mengomentari tafsiran ini. Memandang pentingnya tanda dan angka Binatang selama hidupnya, sulit untuk percaya bahwa dia menentang penafsiran baru ini secara terbuka, terutama karena sering disajikan dalam literatur dan pertemuan penginjilan Advent. Seandainya dia merasa bahwa arti angka 666 dari Binatang itu tidak dapat secara sah diidentifikasi dengan nilai numerik dari tulisan VICARIUS FILII DEI, kemungkinan besar dia akan berbicara dan menulis menentangnya, seperti yang dia lakukan pada banyak subjek lainnya. Keheningannya mungkin mencerminkan dukungan diam-diam dari apa yang pada masanya merupakan interpretasi populer dari Number of the Beast.

GAMBARAN TERSELUBUNG ADVENTIST MENGENAI TIARA

Sangat disayangkan bahwa beberapa penginjil yang bersemangat kadang-kadang menunjukkan gambar-gambar palsu dari tiara kepausan yang ditulis untuk mengesankan pendengar mereka. Kisah tentang bagaimana hal ini terjadi sangat menarik dan menyedihkan. Dua gambar dari tiara kepausan Advent ini dengan DEI VICARIUS FILII diperlihatkan dalam versi CD-ROM dari penelitian ini.

LeRoy Froom, seorang sejarawan gereja Advent yang disegani, penulis beberapa buku, termasuk empat jilid klasik yang bertajuk The Prophetic Faith of Our Father, menawarkan laporan singkat dan tegas tentang gambar palsu  Advent dari tiara kepausan. Dalam sebuah artikel pendek berjudul “Gambar-gambar yang meragukan dari tiara,” yang diterbitkan di The Ministry, November 1948, Froom menulis, ”Bertahun-tahun yang lalu salah satu penginjil terkemuka kita, ketika di Roma, mendapatkan beberapa foto yang mengesankan dari salah satu tiara. Tapi foto-foto itu tanpa kata-kata apa pun di salah satu dari tiga mahkota, depan atau belakang.

Belakangan, seorang seniman, dalam upaya untuk mengilustrasikan ulang salah satu buku standar tentang nubuat, mengambil foto asli dari tiara polos dan menuliskannya tiga kata Vicarius, Filii, dan Dei — satu di masing-masing dari tiga mahkota— pada premis bahwa nama seperti itulah yang dikenakan paus, dan jika tidak benar-benar ada di tiara, itu mungkin dengan cara ilustrasi. Salah satu penerbit terkemuka kita, dan General Confrence, kepada siapa foto yang diubah itu diserahkan, dengan tegas menolaknya sebagai menyesatkan dan menipu, dan menolak untuk mengizinkan penggunaannya. (Semua menghormati mereka!).

"Sayangnya, beberapa penginjil kita yang tidak memiliki semua fakta, dan kepada siapa daya tarik saat ini kadang-kadang melebihi etika dari kasus, dan yang mungkin belum memikirkan karakter curang dari bukti yang masuk akal dan bermoral seperti itu, telah kadang-kadang terus menggunakan ini atau fabrikasi serupa.

“Atas nama kebenaran dan kejujuran jurnal ini memprotes penggunaan semacam itu oleh anggota Asosiasi kependetaan Gereja Advent Hari Ketujuh (badan pekerja kita), di mana Kependetaan adalah organ resmi. Kebenaran tidak membutuhkan fabrikasi untuk membantu atau menekannya. Sifat alamiahnya menghalangi manipulasi atau tiruan. Kita tidak bisa menjadi seperti itu  untuk penipuan apa pun. Tindakan refleks pada jiwa kita harus cukup pencegah. Kita tidak boleh menggunakan kutipan atau gambar hanya karena terdengar atau terlihat mengesankan. Kita harus menghormati kebenaran dan dengan cermat
amati prinsip kejujuran dalam menangani bukti di bawah segalanya keadaan ”(The Ministry, November 1948, hlm. 35).

PENGEMBANGAN TERAKHIR

Peringatan buram dari Froom mungkin telah melarang penggunaan tiarinya yang dipalsukan dalam pertemuan penginjilan, tetapi tidak mengidentifikasi nomor 666 dengan gelar  kepausan VICARIUS FILII DEI. Baru dalam beberapa tahun terakhir, interpretasi tradisional Advent kita tentang TANDA DAN ANGKA BINATANG, telah dikaji ulang secara serius. Dua faktor utama tampaknya telah berkontribusi pada perkembangan ini.

Yang pertama, adalah serangan-serangan yang sering dilakukan oleh para kritikus non-SDA yang meminta gereja Advent  untuk membuktikan bahwa VICARIUS FILII DEI adalah gelar resmi kepausan yang telah digunakan dalam dokumen resmi dan tertulis di beberapa kepausan. Jika tidak ada bukti yang dapat ditemukan, para kritikus meminta gereja Advent  untuk berhenti menyebarkan apa yang mereka anggap klaim jahat terhadap kepausan.

Serangan-serangan ini tidak berdasar, karena, sebagai versi CD-ROM dari Studi ini menunjukkan, bahkan otoritas Katolik terkemuka mengakui bahwa VICARIUS FILII DEI secara historis telah menjadi gelar kepausan resmi. Apakah atau tidak judul ini telah ditulis dalam beberapa tira kepausan, itu tidak relevan, karena Wahyu 13:18 tidak mengatakan bahwa angka 666 dikenakan pada kepala binatang itu. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah penafsiran numerik historis kita dapat dibenarkan secara eksegetis. Untuk pertanyaan ini kami akan segera kembali.

Para pemimpin General Conference telah mengambil serangan-serangan ini dengan serius dan pada suatu waktu mereka bahkan membentuk komite studi khusus untuk mencari sumber-sumber yang mendukung klaim kita. Elder LeRoy Froom dikirim oleh GC ke Vatikan pada misi khusus untuk menemukan dokumentasi yang dibutuhkan, tetapi usahanya terbukti sia-sia.

STUDI TERBARU PARA SARJANA

Faktor kedua yang telah menyebabkan gereja kita mempertimbangkan kembali penafsiran tradisional kita terhadap angka 666 dari Binatang, adalah temuan-temuan dari studi Advent baru-baru ini seperti Simposium tentang WAHYU, disponsori oleh GC dan Komentar tentang Wahyu, yang ditulis oleh Ranko. Stefanovich, Ph. D., dan diterbitkan oleh Andrews University Press. Beberapa studi Adventist penting lainnya tentang Wahyu telah diterbitkan baru saja.

Kesimpulan dari studi Advent baru-baru ini adalah bahwa penafsiran numerik tradisional dari Nomor 666 dari Binatang itu mewakili nilai numerik dari surat VICARIUS FILII DEI — VICAR
DARI ANAK ALLAH —, tidak dapat secara sah dipertahankan secara eksegetis dan secara historis. Teks tidak mengatakan bahwa makna 666 dapat ditemukan dalam nilai numerik penambahan dari huruf-huruf sebuah nama, tetapi bahwa itu adalah "angka manusia" (Wahyu 13:18), artinya, itu adalah bilangan manusia yang mewakili kekuatan anti-Tuhan manusia yang tidak sempurna dari kesempurnaan ilahi disimbolkan oleh 777.

Studi Advent baru-baru ini mendukung penafsiran simbolis dari angka 666. Frasa frase kunci “itu adalah bilangan manusia —arithmos anthropou” (Wahyu 13:18), tidak lagi diartikan bahwa angka itu dapat ditemukan dalam nama atau gelar yang hurufnya dijumlahkan hingga nilai numerik 666. Alasan utama untuk menolak interpretasi ini adalah bahwa metode penafsiran angka semacam itu tidak diketahui dalam Alkitab.

Malahan , frasa “itu adalah bilangan manusia” dipahami oleh para sarjana Advent saat ini sebagai arti bahwa 666 adalah bilangan manusia dalam arti bahwa ia kurang dari kesempurnaan ilahi yang disimbolkan oleh 777. Dalam konteks ibadat palsu yang dipromosikan oleh Binatang dan patungnya, triple six adalah singkatan dari total ibadah palsu, yang ditegakkan oleh Antikristus Tritunggal akhir zaman. Penafsiran ini diperluas dalam waktu yang cukup panjang dalam versi CD-ROM dari penelitian ini ..

PELAJARAN SEKOLAH SABATI JUNI 1-7, 2002

Penafsiran simbolis baru dari Number of the Beast adalah dikomunikasikan kepada Gereja Advent pada umumnya melalui Pelajaran Sekolah tanggal 1-7 Juni 2002. Penulis Pelajaran, Dr. Angel Rodriguez, saat ini menjabat sebagai Direktur Institut Penelitian Biblika GC. Dia menjelaskan dengan cara yang jelas, ringkas, dan menarik mengapa interpretasi simbolis lebih baik daripada penafsiran numerik tradisional.

Mengenai bilangan Binatang, Dr. Rodriguez menulis: “Tanda, nama, dan angka binatang sangat erat kaitannya (Wahyu 13:17). Banyak saran telah dibuat untuk menjelaskan arti 666. Di sini kita harus sangat berhati-hati. Alkitab tidak mengatakan bahwa angka tersebut adalah nilai numerik tambahan dari huruf-huruf sebuah nama. Beberapa orang melihat arti 666 simbol kemanusiaan yang terpisah dari Tuhan. Manusia diciptakan pada hari keenam, dan jumlahnya dapat berdiri sebagai simbol bagi umat manusia tanpa istirahat ilahi (hari ketujuh). Manusia telah mengklaim kemerdekaan tertinggi dari Tuhan (penyebab kejatuhan mereka), dan bahkan sekarang mereka tidak ingin mendapatkan ketenangan di dalam Kristus.

“Selama bertahun-tahun, banyak pelajar Alkitab telah datang dengan berbagai penjelasan untuk 666. Beberapa orang menemukan arti penting dalam fakta bahwa jika Anda menambahkan jumlah huruf dalam nama mantan presiden Amerika Serikat, Ronald Wilson Reagan, tiba  ke 666; yang lain melihat makna dalam hal itu, bertahun-tahun yang lalu, semua bus di Yerusalem memiliki 666 di pelat nomor mereka. Ini adalah spekulasi sia-sia yang tidak menambah apa pun terhadap pemahaman kebenaran. Poin pentingnya adalah bahwa Firman Tuhan telah memberi kita cukup informasi untuk mengetahui apa masalah utamanya dan siapa para pemainnya pada hari-hari terakhir, bahkan jika kita tidak mengetahui semua rinciannya untuk saat ini, seperti makna yang tepat dari 666.

“VICARIUS FILII DEI (Vikaris Anak Allah). Sejak Reformasi, gelar kepausan ini telah digunakan untuk menghitung angka 666. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang seharusnya membuat kita waspada.  Pertama, tidak jelas bahwa gelar ini adalah yang resmi. Kedua, tidak ada indikasi yang jelas dalam Wahyu 13 bahwa angka itu didasarkan pada nilai numerik dari huruf-huruf sebuah nama. Frasa "itu adalah bilangan seorang manusia" (vs. 18, NIV) dapat diterjemahkan "itu adalah bilangan [kemanusiaan]"; yaitu manusia yang terpisah dari Tuhan.

Ketiga, mereka yang bersikeras menghitung nilai numerik huruf menghadapi masalah memutuskan bahasa apa yang akan digunakan. Karena teks tidak mengidentifikasi bahasa apa pun, pemilihan yang khusus akan menjadi agak sewenang-wenang. Pada saat ini, simbolisme pemberontakan yang meningkat, enam kali digunakan tiga kali, dan kemandirian total dari Allah tampaknya menjadi pilihan terbaik. Waktu akan mengungkapkan makna penuh dari simbol ”(Sabbath School Quarterly, Thursday and Jumat, 6-7 Juni 2002).

Rodriguez dengan tepat mempertanyakan interpretasi Advent tradisional atas dasar tiga pertimbangan penting. Pertama, secara historis tidak jelas bahwa VICARIUS FILII DEI digunakan sebagai judul resmi dari paus. Argumen ini hanya sebagian benar, karena kita telah melihat bahwa dua judul kepausan umum adalah VICARIUS CHRISTI dan VICARIUS FILII DEI. Sebagai Katolik Prof. Johannes Quasten, patrologi terkemuka dunia mengakui dalam sebuah pernyataan yang dirilis: "gelar VICARIUS CHRISTI, serta gelar  VICARIUS FILII DEI, sangat umum sebagai gelar Paus."

Kedua, Rodriguez mencatat bahwa frasa “itu adalah angka manusia” (v. 18), menunjukkan bahwa angka tersebut mewakili “manusia terpisah dari Tuhan. "Dengan kata lain, arti dari angka misterius harus ditemukan, tidak dalam nilai numerik nama, tetapi dalam arti manusia
666, yaitu, penolakan manusia untuk melanjutkan ke tujuh, untuk memuliakan Tuhan dan temukan istirahat di dalam Dia.

Ketiga, Rodriguez dengan tepat menunjukkan bahwa “teks tidak mengidentifikasi bahasa apa pun.” Ini adalah pengamatan yang menentukan. Adalah absurd untuk berasumsi bahwa penerima asli Wahyu dapat mengidentifikasi angka 666 dengan gelar paus VICARIUS FILII DEI. Mengapa? Karena dua alasan. Pertama, gelar ini tidak dikenal pada zaman Yohanes seperti yang dicetuskan 8 abad kemudian dalam Donasi Constantine palsu. Kedua, bahasa Latin sebagian besar tidak dikenal oleh Yohanes dan para pembacanya yang berbahasa Yunani. Panggilannya untuk bijaksana memahami angka 666 akan menjadi tidak masuk akal, jika informasi yang diperlukan untuk memahami angka itu dalam bahasa asing
dan dalam dokumen palsu yang muncul berabad-abad kemudian.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penyelidikan ini adalah interpretasi tradisional kita tentang angka 666 dari Binatang, memiliki aspek positif dan negatif. Di sisi positif, bertentangan dengan kritik dari pencela kita, frase VICARIUS Filli DEI telah digunakan secara historis sebagai gelar kepausan, dan mungkin itu juga tertulis dalam beberapa tiara kepausan atau mitres.

Di sisi negatif, identifikasi angka 666 dengan DEI VICARIUS FILII, tidak dapat didukung secara eksegetis oleh Wahyu 13:18, karena teks tidak mengatakan bahwa makna 666 dapat ditemukan adalah nilai numerik tambahan dari huruf-huruf sebuah nama. Kami mencatat bahwa metode penafsiran numerik seperti itu tidak diketahui dalam Alkitab.

Gereja Advent  telah menunjukkan keberanian dalam beberapa tahun terakhir dengan menolak penafsiran numerik tradisional dari angka 666, mengusulkan sebagai penafsiran simbolis berdasarkan pada beberapa kemungkinan makna dari angka 6, seperti “manusia yang terpisah dari Tuhan,” dan penolakan manusia untuk melanjutkan sampai tujuh, untuk memuliakan Tuhan dan menemukan istirahat di dalam Dia. Jika simbol untuk kebenaran adalah tujuh, enam kepanjangan ibadat palsu dipromosikan oleh binatang.

Pada titik ini, tantangannya adalah untuk membangun interpretasi simbolis yang baru diterima dengan mengambil pandangan baru pada kesatuan yang ada di antara TANDA, NAMA, dan ANGKA BINATANG. Wahyu 13:17 dengan jelas menunjukkan bahwa ketiganya pada dasarnya sama, berbagi arti yang sama: “. . . tanda, yang merupakan nama binatang atau bilangan namanya ”(ayat 17; NIV).
Dengan mengakui bahwa tanda binatang dan angka binatang pada dasarnya sama, kita hampir tidak bisa membatasi tanda binatang untuk penegakan ketaatan hari Minggu. Waktunya telah tiba mencari penerapan yang lebih luas dari promosi akhir dari ibadat palsu. Kajian yang cermat tentang bagaimana dua binatang dari Wahyu 13 akan bergabung bersama untuk memaksa ibadat palsu Allah atas “semua penghuni bumi” (ayat 8), menantang kita untuk menyelidiki kembali bagaimana Setan sedang mencapai tujuannya hari ini.
Studi semacam itu dapat memperluas cakrawala kita dengan memimpin kita untuk mengenali, misalnya, bahwa ada lebih banyak TANDA BINATANG daripada penegakan ketaatan hari Minggu. Sementara paus-paus terakhir, Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI, telah menjadikan kebangunan rohani hari Minggu sebagai prioritas absolut dari kepausan mereka, faktanya tetap bahwa di negara-negara Barat, kehadiran di gereja menurun dengan cepat. Adalah fakta yang diketahui bahwa di Eropa Barat kurang dari 10% orang Kristen (baik Katolik maupun Protestan) menghadiri gereja pada hari Minggu. Untuk sebagian besar orang Kristen, hari ini telah menjadi hari untuk mencari kesenangan dan keuntungan, bukan untuk kehadiran dan kedamaian Tuhan.
Masalahnya sekarang tidak lagi: Hari apa yang orang Kristen hormati/patuhi? Tapi, apakah mereka mematuhi hari apa saja? Dengan gaya hidup mereka, kebanyakan orang Kristen menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik pada HARI yang KUDUS, apakah itu hari Sabtu atau Minggu, tetapi dalam HARI LIBUR. Ini dapat membantu kita memahami mengapa Sabat akan menjadi suatu yang kontroversial, menguji kebenaran dalam pertikaian akhir, hanya karena itu memanggil orang untuk memberi prioritas kepada Allah dengan menguduskan waktu mereka kepada-Nya pada hari ketujuh. Dan orang-orang sangat sensitif tentang waktu mereka. Mereka ingin menghabiskan waktu mereka mencari kesenangan dan keuntungan, bukan untuk kehadiran dan kedamaian Tuhan dalam hidup mereka.
Pertunjukan akhir bukan tentang nama atau angka per se, yaitu, Minggu versus Sabat, Hari Pertama versus Hari Ketujuh, tetapi tentang apa dua hari ini mewakili: Pemujaan yang berpusat pada diri sendiri versus yang berpusat pada menyembah Tuhan . Dalam konteks inilah, TANDA BIANTANG DAN ANGKA BINATANG harus dipahami.
Versi CD-ROM dari penelitian ini menguji kontras tajam antara meterai Tuhan dan tanda binatang itu. Fungsi dasarnya adalah melambangkan komitmen agama: satu kepada Kristus dan yang lainnya untuk antikristus. Baik meterai dan tanda menunjukkan motif kepemilikan dan perlindungan yang melekat (Yeh 9: 4; Why 7: 2-3; 9: 4; 13: 16, 17). Keduanya adalah tanda kesetiaan agama. Ini ditandai dengan penempatan mereka “di dahi” - tempat persetujuan mental - dan “di tangan” - tempat penyesuaian eksternal.
Dalam konteks pertentangan besar secara dramatis digambarkan dalam Wahyu 12-14, pertarungan terakhir terjadi di antara mereka yang  setia pada "perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus" (Why 12:17; 14; 12), dan mereka yang memilih untuk “menyembah binatang” (Wahyu 13: 8) dengan mematuhi hukum moral yang palsu.
Sementara para pengikut Kristus yang sejati bersedia menyerahkan nyawa mereka untuk setia kepada ajaran-Nya, para pengikut antikristus menegakkan sebuah boikot sosio-ekonomi dari orang yang percaya Alkitab yang menolak untuk menerima tanda dan angka binatang itu, yaitu, ibadat palsu yang dipromosikan oleh karakternya yang mementingkan diri sendiri. Hanya ketika kita memperbarui komitmen harian kita kepada Tuhan kita bahwa kita akan mampu menahan tipuan akhir dan intoleransi antikristus, dicirikan oleh tanda dan bilangannya.












