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Крепост сред мор
 

Дали това е един век на разум?
Гордостта от собствената 
интелигентност носи горчиви резултати

От дързък атеизъм към сляпа 
религия - Част 2 от 3
Историята, предсказана в Откровение 11, 
има важни послания за нас днес

Повдигнете главите си
Във век на страх и тъмнина обещанията и 
опитностите в Писанието носят надежда

Човек на молитвата - човек на 
силата
Единственият Източник на истинска 
сила за нас се състои в това да черпим от 
небесната съкровищница

За едни добри новини, а за други  
- лоши  
Пророчествата се разгръщат с голяма 
бързина; сега е времето да се подготвим

Когато небесните реалности 
се открият пред очите ни
Нашият фокус трябва да бъдат нещата от 
небесната сфера

За децата
Прав в Божиите очи

Обмисляли ли сте някога иде-

ята да разпространявате „Ве-

стител на Реформацията“ сред 
хората, с които се срещате, или 
които познавате? Това списание 
все повече се замисля и проек-

тира така, че да отговаря на ре-

алния духовен глад на хората от 
днешното общество, като про-

следява именно навременната 
линия на мисълта, проворикара-

на от актуалните събития. Сега, 
когато библейското пророчество 
се разгръща пред очите ни, защо 
да не си носим подръка няколко 
такива списания, с готовност да 
ги споделяме с искрени и мисле-

щи хора, които се боят от Бога 
и жадуват да разберат какво се 
случва в света в момента?



КРЕПОСТ
СРЕД МОР
Годината е 1527. Страшно зараз-

ната бубонна чума похищава евро-

пейския континент. Неотдавна, през 
1347, „черната смърт“ поразява тол-

кова жестоко, че близо половината 
от заразените от нея умират. В този 
момент Мартин Лутер е възприем-

ан като човек, който разделя обще-

ството. Докато протестантите считат 
епидемията като знак за Божия гняв 
заради отстъпничеството на Рим-

ската църква, католиците обвиняват 
протестантите в това, че подриват 
християнското единство във време 
на такава тежка криза.

А сега е август 1527; град Витенберг 
е нападнат от епидемията. Управата, 
представлявана от  курфюрста Джон 
„Непоколебими“ разпорежда, наред с 
всичко останало, персоналът на Ви-

тенбергския университет да премес-

ти дейностите си в  друга област.
Съпругата на Лутер, Катерина фон 

Бора, очаква да се роди второто им 
дете. По-големият им син е поразен 
от язвата и не е вкусвал нищо от поч-

ти осем дни. Лутер е страшно умъч-

нен. Изправен е пред мъчителната 
дилема: да замине, или да остане? 
Чувството за дълг и съвестта му го 
призовават да остане, за да помог-
не на засегнатите, мнозина от които 
вече броят дните, та дори и часовете 
до своя край. А сега язвата не подми-

нава и неговия дом.
Катерина отказва да тръгне. От 

една страна, Лутер е удивен, а от 
друга страна, е насърчен и укрепен 
от твърдата й позиция. Не за първи 
път Катерина му дава уроци по вяра 

в момент на криза. Сега Лутер е твър-

до решен; той ще се изправи лице в 
лице със смъртта в името на Исус. 
Ще излезе и ще помогне на умира-

щите, ще даде причастие в църквата, 
ще се моли с хората, които са обез-

сърчени, ще задоволи нуждата на 
душата. Той има мир в Бога. И докато 
обслужва своите ближни, сърцето му 
е при съпругата му у дома и детето 
му, което се бори за живота си.

Скоро до Лутер пристига вестта: 
синът му е добре, започва да се оп-

равя. Сълзи на радост и благодар-

ност към небесния Отец преизпъл-

ват сърцето на реформатора. Не би 
било чудно да се счита, че вероятно 
именно точно в онези дни на борба 
Святият Дух го вдъхновява да на-

пише: „Могъща крепост е Бог наш, 
непобедим защитник; помощник във 
време, когато налетят  болестите за 
смъртните. Защото нашият древен 
враг все още търси как да ни порази; 
лукавството и силата му са големи, 
той е въоръжен с жестока омраза, 
подобен нему няма на земята,” или 
вероятно, когато Катерина се възста-

новява от епидемията, Лутер пише 
своето определение за вяра във 
втория куплет на песента: „Ако би 
да се доверим на собствената сила, 
усилията ни ще се провалят, ако да 
не беше Праведникът откъм нашата 
страна, Човекът, Избраник славен 
Божий. Запитваш Кой е Той? Христос 
Исус е Той; Господ Саваот по име се 
зове, в безкрайни векове Той същи е; 
и в битката Той трябва да победи.”

Целта ни не е да посочим конкрет-

ния момент от живота на Лутер, кой-

то най-вероятно е подействал като 
неудържим стимул да напише тези 
вдъхновени слова, но със сигурност 
текстът на песента разкрива вълните 
в преживяването на Лутер – да се из-

дига нагоре и да пада надолу. Когато 
дъщеря му умира, куражът му не от-

пада. Той продължава да подхранва 
вярата си с думите на песента: „И да 
би тоз свят бил с демони препълнен 
и да ни заплашва да ни провали, не 
ще се побоим, защото сам Бог е зая-

вил, че истината Му чрез нас ще тър-

жествува. Князът на злото зловещо 
се усмихва, но не потреперваме пред 
него ний; на гнева му ний ще устоим, 
защото, ето! Участта му е решена; и 
думичка ще стигне, с която да го по-

валим.”
И точно както направи Лутер, ние 

християните, изложени на същата 
настояща криза, дефинирана на съ-

временен език като КОВИД-19, или 
дори на някакъв друга епидемия, 
по-лоша от тази,  можем и ще усто-

им чрез Божията благодат, пеейки 
заедно с Лутер последния куплет: „И 
това Слово над всяка земна сила без 
тяхната заслуга остава да пребъдва; 
Духът и дарбите са наши чрез Този, 
Който откъм нас се бори. Нека оста-

нем без блага и без роднини, без този 
смъртен наш живот; убийто ми тело: 
Божията истина остава все така; за-

щото царството Му е довека!”
“Бог да ни е на помощ.”
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ДАЛИ ТОВА Е 
ЕДИН ВЕК НА 

РАЗУМ?
Барбара Монтроуз

„Няма нищо ново под слънцето” 
(Еклесиаст 1:9). Мъдрецът казва 
също: „Ето, това само намерих, че 
Бог направи човека праведен, но те 
изнамериха много измишления [ма-

шинации]” (Еклесиаст 7:29). Едно от 
тези измишления дойде още преди 
да бъде сътворен светът.

Импровизация към плана 
на Създателя

Бог сътворява святите ангели пра-

ведни, съвършени, чисти и невинни. 
Те намират удоволствие да изпълня-

ват нарежданията Му, преизпълнени 
с любов към Неговия стил на упра-

вление (Псалм 103:20, 21; Евреи 
1:14).

Но има един красив и талантлив 
ангел Луцифер, който излиза с иде-

ята да преобърне реда на нещата. 
Вместо да изрази благодарност за 
всички дарове, с които бива така ще-

дро и изобилно надарен, той решава 
да се оплаква и да сее неудовлетво-

рение, чрез което да привлече его-

истично вниманието към себе си — 
до такава степен, че става известен 
като Сатана, т.е. неприятел.

„Как си паднал от небето, ти Луци-

фер [името „Луцифер“ е преведено 
като „Деннице“ в българската версия 
на Библията], сине на зората! Как си 
отсечен до земята, ти, който поваля-

ше народите; а ти думаше в сърце-

то си: ще възляза на небесата, ще 
възвиша престола си над Божиите 
звезди, и ще седна на планината на 
събраните богове към най-крайни-

те страни на север, ще възляза над 

висотата на облаците, ще бъда подо-

бен на Всевишния” (Исая 14:13, 14).
„Думите на Сатана, лъжата против 

Бога, бяха приети и оттогава светът 
приема думите на един изкушаващ 
го дявол, който някога е бил възви-

шен и високопоставен ангел в слава, 
станал отстъпник и паднал от висо-

кото и святото си положение. Той 
инсинуира, че Божият закон не е съ-

вършен и се нуждае от преработка. 
Това лукаво внушение започва на на-

зрява, докато презентацията, която 
прави пред ангелите, става дотолко-

ва измамлива, че към него се присъ-

единява един голям брой ангели. Бог 
го изгонва от пределите на радост-

та заедно с всичките му сатанински 
симпатизанти, но от този момент на-

татък Сатана работи непрестанно, за 
да направи лъжите си да изглеждат 
истина. Стъпвайки на дългогодиш-

ната си практика да измамва и да 
върши зло с нещата, които твърди и 
които представя с изкусно лукавство, 
той  прави и най-грубите заблуди да 
изглеждат истина. Всички, които до-

пускат човешката мъдрост да ги ръ-

ководи, които не се придържат към 
Библията, като я четат, изследват и 
вярват Словото, а приемат твърде-

нията на хора и преповтарят думите 
на големия измамник, изпадат под 
същото Божие проклятие, под което 
се намира и Сатана.”¹

Жаден за лично облагодетелства-

не и власт, този паднал ангел Луци-

фер привежда бързо в действие своя 
демоничен план да отслаби плане-

тата земя още в зората на нейното 

сътворение, като подведе към бунт 
срещу Божиите заповеди. Адам и 
Ева, нашите първи родители, биват 
предупредени да не ядат от дървото 
за познаване на добро и зло. В рая 
на своето щастливо съществуване 
те познават само благост и доброта; 
Бог бе определил да им бъде спесте-

но окаянството, което би последва-

ло, ако позволят вниманието им да 
бъде привлечено към нечестивите 
аргументи да извършат зло. Биват 
вярно предупредени, че ако допус-

нат да имат участие в плода на това 
дърво, неминуемата последица ще 
бъде смърт за тях. Но върховният 
измамник оспорва и разисква върху 
това, подсказвайки, че Този, Който е 
създал както него, така и тях, просто 
не е прав. „Със сигурност няма да 
умрете” (Битие 3:4). (Всички сме чу-

вали закачливата, иронична подкана: 
„Хайде де, чак пък толкова няма да 
умреш!“) Това беше неговият аргу-

мент, след което той продължи да им 
говори нещо, което може и да изглеж-

да правдоподобен аргумент —но ре-

ално бе само една досадна, подбу-

дена от завист лъжа, целта на която 
бе да настрои чистата двойка срещу 
техния Създател, Който ги обичаше и 
се грижеше за тях до съвършенство. 
Така бе поставено началото на окян-

ството на нашата планета.

Да превъртим лентата 
напред: хаосът на 
Мюнцер

Във времето, когато Мартин Лутер 
провежда реформация, призовавай-
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ки вярващите християни да издигнат 
Божието Слово, както е открито в 
Свещените писания, като единствен 
фундамент на своята вяра и доктри-

на, възниква едно противоположно 
движение в негово противодействие. 
Сред множеството предизвикател-

ства пред Реформацията това конку-

рентно движение измества встрани 
Святите писания и въздига на тяхно 
място човешката мъдрост като източ-

ник на религиозна истина и познание. 
Тази идея на религиозен рационали-

зъм издига в култ човешкия разум и 
го прави основополагащ за религия.

„Религиозният рационализъм от-

стоява претенциите на разума про-

тивно на твърденията на откровение-

то или властта. Фундаменталните 
принципи на религията се считат за 
вродени или очевидни от само себе 
си, а откровението – за ненужно.”²

В дните на Лутер подобна предста-

ва е насърчавана от Томас Мюнцер, 
човек със значителна спосособност, 
който, подобно на Луцифер, бил жа-

ден за известност и признание. Той 
отрича упованието на реформато-

рите в Писанието, като предпочита 
вместо това да разчита на собстве-

ните си впечатления като източник на 
ръководство. В резултат на това ня-

кои от неговите последователи дори 
изгарят Библиите си.

„Учението на Мюнцер апелира 
към желанието на хората за чудеса, 
докато в същото време удовлетво-

рява гордостта им, като буквално 
поставя човешки идеи и становища 
над Божието слово. Хиляди приемат 
неговите доктрини. Много скоро той 
отхвърля всякакъв ред на публично 
богослужение и заявява, че покор-

ството пред царе е опит да се служи 
едновременно на Бога и на Ваал. 
„Умовете на хората, започнали вече 
да се отърсват от папското иго, се 
насочват към това да излизат извън 
търпение да останат под задръжките 
на гражданската власт. Революцион-

ните учения на Мюнцер, претенди-

ращи божествено освещение, карат 
хората да се освободят от всякакъв 
контрол и да се отдадат на собстве-

ните предразсъдъци и страсти. От 
това последват най-страховити сце-

ни на размирици и борби, след което 
полетата на Германия се напояват с 
кръв.”³

А дали движението на рационали-

зма приключва в Германия? За не-

щастие, не.

ЕДНО ЗАГЛАВИЕ С 
ГОЛЕМИ ПРЕТЕНЦИИ

В началото на 18-и век Томас Пейн 
(1737–1809), британо-американски 
активист, пише книга със заглавие 
„Векът на разума“. В качеството си 
на деист, неговата логика не може да 
отрече, че действително съществува 
един Създател, но той започва да 
агитира, че този Създател е напълно 
безучастен в живота и механизмите 
на творението. (Забележително впе-

чатляващите таланти, способности 
и постижения на този век не се отда-

ват на Източника на всяко познание 
и разбиране, а по-скоро на просто-

смъртните творения.) Чрез книгата 
си, цялата пропита с арогантност и 
сарказъм, Пейн упражнява влияние-

то си върху много хора, които стават 
безверници.

„Без значение е у кого Сатана ще 
вложи своите думи, стига да е та-

лантлив. Той беше интимно свързан 
с Пейн на земята, като му помагаше 

в трудовете му, така че не е трудно да 
узнае самите думи и почерк на чове-

ка, който му служи така вярно и който 
наред с това изпълнява намеренията 
му. Сатана диктуваше голяма част от 
писанията на Пейн.”⁴

Следователно може и да е бил век 
на разума - но на чий разум?

Френската революция
След като Франция отхвърля по-

клонението пред живия Бог, не след 
дълго нацията упада към унизително 
идолопоклонство. „Безумният рече в 
сърцето си: Няма Бог” (Псалм 14:1).

Скоро след като духът на омра-

за разиграва страховитото клане на 
Сент Бартоломей в продължение на 
два месеца, завличайки 70,000 вяр-

ващи в Библията от всяка възраст 
из техните домове посреднощ за 
хладнокръвно клане, Френската ре-

волюция (1789–1799) повежда пълна 
война срещу Бога и Неговото свято 
слово.

„Поклонението към Божеството е 
отменено от Националното събра-

ние. Библиите са събрани и публично 
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изгорени с всевъзможни демонстра-

ции на презрение. Законът на Бога е 
потъпкан под нозете. Институциите 
на Библията биват отменени. . . .

„Безверна Франция смълча укоря-

ващия глас на двамата свидетели 
[Стария и Новия Завет]. Словото на 
истината лежеше, повалено мъртво 
по улиците й, а хората, които мразеха 
ограниченията и изискванията на Бо-

жия закон, ликуваха и тържествува-

ха. Хората отрекоха публично Царя 
на небесата. Подобно на грешниците 
в древността те викаха: „Откъде знае 
Бог? И има ли знание у Всевишния?” 
Псалм 73:11.”⁵

И след като нещата продължават 
да се израждат още повече, не след 
дълго Франция достига до унизител-

но идолопоклонство пред богинята 
на Разума в лицето на една развра-

тена жена: „На тази персона, като на 
най-подходящата представителка на 
Разума, пред когото те се покланяха, 
Националният конвент отдаде пуб-

лична почит.
„Този нечестив и нелеп маскарад 

се превръща в моден; и установява-

нето на богинята на Разума се пре-

повтаря и имитира по цялата нация, 
на местата, където жителите искаха 
да се покажат равни на всички ви-

соти на Революцията. В повечето 
области на Франция църквите бяха 
затворени, за да не бъдат посещава-

ни от свещеници и поклонници - кам-

баните бяха развалени и претопени в 
топовно оръдие — цялото църковно 
учреждение беше разтурено. . . 

„В най-тясна връзка с тези зако-

ни, засягащи религията, идва онова, 
което смали значението на брачния 
съюз, най-свещения съюз, който 
човешки същества могат да форми-

рат, и постоянството на който благо-

приятства по един най-силен начин 
за консолидиране на обществото, 
свеждайки значението му до един 
най-обикновен граждански договор 
от временен характер, в който може 
да участват всеки двама души, като 
правят каквото си пожелаят, след 
като вкусът им се промени или апе-

титът им се насити. Ако демоните се 
биха заловили да открият начин да 
унищожат възможно най-ефективно 
всичко онова, което е почитаемо, до-

бро, благоприлично или неизменно 
в домашния живот, като същевре-

менно гарантират, че пакостта, коя-

то целят да направят, трябва да се 
увековечи от едно поколение на дру-

го, то те не биха могли да изобретят 
по-ефективен план от това да унижат 
брака до положение на едно случай-

но съвместно съжителство или ле-

гално прелюбодейство.”⁶
Законодателното събрание на 

Франция не признава никакво бо-

жество освен Разума. Това е послед-

вано от публично изгаряне на Биб-

лията. Простолюдието въстава 
срещу монарсите, чиято жестокост 
не е имала никакви граници, затова 
че са били отхвърлили Реформаци-

ята.
След като останалите хугеноти 

(които са били верни привърженици 
на Писанията) са заставени да бягат 
за живота си, Франция изпада в една 
наистина страшно трудна ситуация.

„С бягството на хугенотите във 
Франция се установява общ упадък. 
Западат процъфтяващи производ-

ствени градове; плодородни области 
се превръщат в пустош; интелектуал-

на тъпота и морален упадък послед-

ват един период на небивал прогрес. 
Париж се превръща в огромно си-

ропиталище, като се предполага, че 
към момента на избухване на Рево-

люцията двеста хиляди просяци тър-

сят милостиня от ръката на царя. . . .
„Евангелието щеше да даде на 

Франция решение на тези политиче-

ски проблеми, нерешими с всичките 
умения на нейните духовници, цар 
и законодатели, след което нацията 
потъва в анархия и разруха.”⁷

ПРОТИВОПОЛОЖЕН 
РАЗВОЙ

Междувременно от другата страна 
на Атлантическия океан един благо-

роден документ, разписан през 1776 
- учредителният акт на Съединени-

те щати - Декларацията на незави-

симостта, ободряващо уверява, че: 
„Ние държим тези истини като оче-

видни от само себе си, а именно, че 
всички хора са създадени равни, че 
са надарени от своя Създател с оп-

ределени неотчуждими права, че из-

между тези права са правото на жи-

вот, свобода и търсене на щастие.”⁸ 
Конституцията на САЩ гарантира 
свобода на религията, като заявава: 
„Конгресът няма да приема закон, за-

читащ учредяването на религия, нито 
ще забранява свободното упражня-

ване на същата.”⁹
„Хората, изковали Конституцията, 

признават вечния принцип, че връз-

ката на човека с неговия Бог стои над 
човешкото законодателство, както и 
че неговите права на съвестта са не-

отчуждими.
Не бяха необходими аргументи за 

установяването на тази истина; ние 
сме наясно с това дълбоко вътре в 
себе си. Именно това е усещането 
и съзнанието, с което, отхвърляйки 
човешки закони, толкова много мъче-

ници понесоха мъчения и клади. Те 
чувстваха, че техният дълг към Бога 
стои над човешките укази, както и 
че никой не би могъл да упражнява 
власт над съвестта на другите. Това 
е един вътрешнозаложен принцип, 
който нищо не би могло да изкорени.” 
Документи на Конгреса (САЩ), сери-

ен No. 200, документ 271.”¹⁰
Изпълнението на тези документи 

носи едно по-светло бъдеще не само 
на новата нация, а и на хората, които 
го подписват- но принципите в него 
се превръщавт във вдъхновение 
също и за много други мислещи на-

ции по света.

ЕДИН ТЪМЕН ОБЛАК: 
НАУЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ

„Годината 1848 бележи апогея на 
социалистическите движения, как-
то и началото на един нов вид со-

циалистическа теория и практика. 
В началото на същата година Карл 
Маркс и Фридрих Енгелс разписват 
Комунистическия манифест. Маркс 
и Енгелс възприемат онова, което 
намират за уместно в предходни со-

циалистически движения, но проти-

вопоставят романтичния идеализъм 
на „утопичния социализъм“ срещу 
своя собствен „научен социализъм“, 
който претендира да демонстрира 
победата на работническата класа 
(пролетариата) над капиталистиче-

ската класа. След известни „родилни 
болки“ структурите за упражняване 
на принуда от страна на буржоазната 
държава ще отмрат впоследствие.

„Маркс и Енгелс използват дума-

та „комунизъм“, за да опишат тако-

ва едно безкласово общество, при 
което като цяло запазват думата 
„социализъм“ като отнасяща се за 
преходни етапи и движения, в които 
пролетариатът държи средствата 
за производство, но държавата не е 
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изчезнала все още. Партията, която 
основават през 1847, се нарича „Ко-

мунистическа лига.”¹¹
(Мнозина, които са доживели до 

днес, си спомнят с ужас сцените, 
увековечени от научния социализъм, 
особено когато се разпространява 
като епидемия в Източна Европа 
през 20-ти век. Последвалият колапс 
на тази система в тази част от света 
носи желана отмора на хората, стра-

дали от нея в продължение на столе-

тия.)
Междувременно, през средата на 

18-о столетие, на сцената се очерта-

ва друг забележителен труд, всяващ 
смут, очертан като „За произхода на 
видовете чрез естествен подбор, 
или Съхраняването на благоприят-

стваните раси в борбата за живот“ на 
Чарлз Дарвин. (Повечето хора не са 
запознати с пълното заглавие на кни-

гата на Дарвин, поради което може 
би не съзнават пъкления ужас, кой-

то предполага неговото излагане на 
еволюционната теория.)

И все пак, да благодарим, че в уди-

вителен контраст близо по същото 
време започва да се предлага вели-

ката надежда за цялото човечество в 
лицето на тройната ангелска вест от 
Откровение 14, която потвърждава 
небесния Бог като Създател на цяла-

та човешка раса - която е внимател-

но оформена по Неговия собствен 
образ.

СВОБОДАТА В 
ОПАСНОСТ

Странно, но през 1871 в история-

та възниква поредно епохално съ-

битие, когато Албърт Пайк,  член от 
най-висш ранг на тайно общество, 
разписва международен план за три 
световни войни, третата от които оп-

ределена да затрие човешката раса. 
Окултният характер на неговите не-

чисти връзки разкрива действител-

ния източник на такъв един заговор 
- както и на философията, която се 
вмъква накрая, за да поквари голяма 
част от свободния свят.

Такава философия е в опозиция 
на здравословната идеология за 
свободни и справедливи общества, 
установени върху благородни прин-

ципи. Но все пак, постепенно биват 
изпълнени стъпка след стъпка за 
подкопаване на тези базови принци-

пи и убеждения в цял свят. Свобода-

та на речта, на печата и на религията  
постепенно биват иззети от хората, 
които се боят от Създателя на небе-

то и на земята, докато хората, чиито 
философии и практики, дръзко отри-

чащи моралната правота на небес-

ния Бог, биват настоятелно промо-

тирани, дори на цената на живота, 
свободата и базовото търсене на 
щастие на всички. Посланието, което 
се насажда с култува ревност, налага 
по най-бърз начин посредственост и 
неуспех; то изкоренява прецизнос-

тта и точността, каквито се изискват 
за едно добро качество, отговорно 
производство, както и обективност-

та, необходима за основополагаща 
честност към другите, а също инди-

видуализма, необходим за човеш-

кото достойнство на основно ниво, 
комфорта, необходим за умственото 
и физическо здраве, а също благот-

ворното социално взаимодействие, 
необходимо за търсене на атмосфе-

ра на взаимно щастие.
Но това е само повърхността на 

айсберга. Опожаряване на прави-

телствени сгради, съборени статуи 
(много от които със задкулисното на-

мерение да бъдат подменени с луци-

фериански паметници), вандализъм 
и подпалване на църкви, изгаряне на 
Библии по улиците, а също грубо из-

опачаване на историята - всичко това 
в действителност съставлява част от 
един страховит заговор за изличава-

не на всяка черта от човешкото дос-

тойнство, както и на благоговението 
пред Бога.

Тъжна истина е, че човешките пра-

вителства си имат своите човешки 
недостатъци; героите, изобразени 
на статуите, са били просто хора със 
своите недостатъци на конкретен 
етап от своето развитие, а историята 
на една паднала планета неминуемо 
има своите срамни паметници. И все 
пак всички те са изложени в перспек-
тива в едно стабилно общество, ос-

новаващо се на ясно очертани иде-

али и принципи, които следва да са 
от полза за всички. Когато тези иде-

али и принципи биват безцеремонно 
нападани с един изопачен уклон, из-

разен в омраза и горчивина, следва 
необуздано окаянство.

ВРЪЗКАТА СЪС 
СПИРИТИЗМА

Освен анархията, какво следва да 
кажем за връзката с окултизма? Дали 
множествата са подготвени да бъдат 
измамени? Учредителите-подстре-

катели, чрез които се разпространи 
доста насилие напоследък, гордо 
посочват на спиритизма като основ-

на точка от своята философия. Ос-

новополагащата работа за широко-

разпространения спиритизъм е била 
извършвана в продължение на десе-

тилетия с помощта на телевизионни 
програми, филми и видеа, свързани 
с духове и предполагаемо общуване 
със и поклонение на мъртви. 

Архитектите на Конституцията 
признаха вечния принцип, че 
връзката на човека с неговия Бог е 
над всяко човешко законодателство, 
както и че неговите права на 
съвестта са неотчуждими.
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КУЛТУРЕН ХАОС
Изглежда се очертава ново поня-

тие за „нормално“ на места, където 
сциентизмът се счита за бога, упра-

вляващ твоята временна съдба, като 
си служи направо със заплахи, за да 
се изправи срещу всеки, който би се 
зачудил за променливия характер на 
научния развой в неговото разгръща-

не.
Изглежда се налага едно ново 

„нормално“ там, където неочаквано 
огорчение, провокирано от външни 
източници, отчуждава стари прияте-

ли и върху хората се сипе изкривено 
и изопачено чувство на вина и грубо 
унижение. Изглежда, че дори на ни-

кого не му е позволено да се доверя-

ва на друг, а да не говорим да бъде 
насърчаван да прави това. Логич-

ната, основателна потребност да се 
спазва физическа дистанция и обяс-

ними предпазни мерки в условие на 
пандемия често пъти следват в едно 
студено, принудително отчуждаване 
от нашите съчовеци.

Макар че библейското пророчест-

во е предсказало, че това ще се слу-

чи, то със сигурност не е каквото Бог 
на всяка утеха би желал да види.

„И ще чуете за войни и за военни 
слухове; но внимавайте да се не сму-

щавате; понеже тия неща трябва да 
станат; но това още не е свършекът. 
Защото ще се повдигне народ против 
народ, и царство против царство; и на 
разни места ще има глад и трусове. 
Но всичко това ще бъде само начало 
на страдания. Тогава ще ви предадат 
на мъки и ще ви убият; и ще бъдете 
намразени от всичките народи пора-

ди Моето име. И тогава мнозина ще 
се съблазнят, и един друг ще се пре-

дадат, и един друг ще се намразят ” 
(Матей 24:6–10).

„Опак човек сее раздори, и шепот-

никът разделя най-близки приятели. 
Насилникът измамя ближния си, и го 
води в недобър път” (Притчи 16:28, 
29).

Горчивината и насилието, които до-

минират в света ни днес, не са про-

дукт на разум. Така че т.нар. век на 
разума не произведе целта, за която 
гръмко претендираше.

„Духът на анархия прониква във 
всички нации, а бунтовете, които 
на моменти възбуждат ужаса на 
света, не са друго освен сигнали за 
потискан огън на страстта и необуз-

даността, които, веднъж след като 
излязат извън контрол, ще изпълнят 
земята със злочестие и опустоше-

ние. Картината, която Вдъхновението 
даде за предпотопния свят, предста-

вя съвсем вярно състоянието, към 
което се е забързало съвременното 
общество.”

ДОБРОДЕТЕЛЕН 
РАЗСЪДЪК

Тук говорихме във връзка с концеп-

цията за разума. Дали сам по себе 
си разумът е нещо лошо? В никакъв 
случай, точно обратно!

Нашата сила да мислим интели-

гентно ни идва от самия Създател. 
Единственият проблем възниква, 
когато имаме наглостта да си въоб-

разяваме надуто, че можем да въз-

величим своя мъничък  разум над 
Неговата неограничена, вечна весде-

същност. 
В Своята нежна благост - вместо 

да ни третира като роботи без разум 
- нашият безкраен Творец апелира 
към разума, с който ни е надарил – 
нас, грешните простосмъртни, като 
казва: „Дойдете сега та да разиска-

ме, казва Господ; ако са греховете 
ви като мораво, ще станат бели като 
сняг; ако са румени като червено, ще 
станат като бяла вълна. Ако слуша-

те драговолно, ще ядете благото на 
земята; но ако откажете и се разбун-

тувате, ще бъдете изпоядени от нож, 
защото устата Господни изговориха 
това” (Исая 1:18–20). Той знае, че 
всички ние сме били ухапани и нара-

нени по различни начини от непри-

ятеля, затова ни кани нежно да оти-

дем при Него за закрила.
Да, под сянката на Своите криле, 

Господарят на вселената ни кани да 
се възползваме от предимството, 
което желае да даде на всяко едно 
човешко същество. Всички са създа-

дени по Неговия образ - и Той, който 
наблюдава дори врабчетата, се гри-

жи нежно за всяко Адамово дете.
„Когато наближи времето за второ-

то пришествие на Христос, Господ 
изпраща Своите служители с пре-

дупреждение към света, за да може 
светът да се подготви за това велико 
събитие. Множества живеят в прес-

тъпване на Божия закон и сега Той 
ги призовава милостиво да се поко-

рят на свещените му предписания. 
На всички, които желаят да отстра-

нят греховете си чрез покаяние пред 
Бога и вяра в Христа, се предлага 
прощение.”¹³

КАКВО ЩЕ КАЖЕМ ЗА 
ИСТОРИЯТА? ДАЛИ В 
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Е ОТ 
ЗНАЧЕНИЕ?

Не би ли трябвало всички, които 
ценят истината, да внимават за това, 
което би дало един неправилен про-

чит на историята? Какво се опитват 
да прикрият някои хора? „И ето що е 
осъждението: светлината дойде на 
света, и човеците обикнаха тъмнина-

та повече от светлината, защото де-

лата им бяха зли ” (Йоан 3:19).
И все пак наблюдаваме една обща 

линия в повечето най-различни епо-

хални събития, които посочихме 
по-горе: омраза към святите Писания 
- дори дотам, че да се изгарят Биб-

лии, при което всичко това произлиза 
от една безразсъдна жажда за власт, 
наситена със сатанинска омраза към 
Бога и вечната истина.

Вместо да се опитва да изопачава 
реалността, Библията всъщност си 
служи с крайна благост както спря-

мо добродетелите, така и спрямо 
неудачите на всички, записани в би-

ографичните й доклади за мъже и за 
жени.

Аналогично, едно свободно и 
справедливо общество няма какво 
да крие; в болките да израстне, то 
печели по-голяма твърдост, като е 
решено да се поучи от грешките и 
недостатъците от миналото. Да се 
изопачава историята е равносилно 
на това да се преподава лъжа - а с 
това се нарушава деветата заповед 
от моралния закон на Бога. „А кол-

кото за страхливите, невярващите, 
мръсните, убийците, блудниците, 
чародейците, идолопоклонниците 
и всичките лъжци, тяхната участ ще 
бъде в езерото, което гори с огън и 
жупел. Това е втората смърт ” (От-

кровение 21:8). Писанието има силни 
думи против лъжците. Исус е „пътят, 
истината и животът“ и  „никоя лъжа 
не е от истината” (Йоан 14:6; 1 Йоан 
2:21, последната част).

За всички, които ценят честността, 
важи изявлението: „ние няма защо 
да се страхуваме за бъдещето, освен 
да не забравим пътя, по който Господ 
ни е водил, както и Неговите поуче-

ния през историята ни в миналото.”¹⁴
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КАК БИХ МОГЪЛ 
ДА БЪДА ЧАСТ ОТ 
РЕШЕНИЕТО, А НЕ ОТ 
ПРОБЛЕМА?

„Който скоро не се гневи е по-до-

бър от храбрия, и който владее духа 
си - от завоевател на град” (Притчи 
16:32).

Въпреки че Христос и Неговите 
ученици биха могли да изразят оп-

лакване от властите, управлявали 
Римската империя в тяхно време, 
устата им не изрази никакво подобно 
отношение.

Всъщност „управлението, при кое-

то живя Исус, беше корумпирано и 
потисническо; навсякъде можеше да 
се видят крещящи злоупотреби—из-

нудване, нетърпимост и смазваща 
жестокост. И все пак Спасителят не 
предприе никакви граждански ре-

форми. Той не атакува национал-

ните злоупотреби, нито осъди на-

ционалните неприятели. Той не се 
намеси в работата на властите, нито 
администрацията на властимащите. 
Той, Който е пример за нас, стоеше 
настрана от земните правителства. 
Не защото беше безразличен към 
злочестините на хората, а защото 
лекарството не се състоеше просто в 
човешки и външни мерки. За да бъде 
ефикасно, лекарството трябва да 
достигне хората индивидуално и да 
обнови самото сърце.

„Не чрез решения на съдилища и 
съвети, нито на законодателни съ-

брания, не чрез протекцията на вели-

ки светски мъже се установява Хрис-

товото царство, а чрез всаждане на 
Христовото естество в човешкото ес-

тество чрез работата на Святия Дух. 
„А на ония, които Го приеха, даде 
право да станат Божии чада, сиреч, 
на тия, които вярват в Неговото име; 
които се родиха не от кръв, нито от 
плътска похот, нито от мъжка похот, 
но от Бога“ (Йоан 1:12, 13). Това е 
единствената сила, която може да 
работи за въздигането на човешкия 
род. А човешкото действие за реали-

зирането на това дело е поучаването 
и практикуването на Божието слово. 

„Когато апостол Павел започна ми-

сията си в Коринт, този известен за-

можен и нечестив град, омърсен от 
безбройните пороци на езичеството, 
той каза: „бях решил да не зная меж-

ду вас нищо друго, освен Исуса Хри-

ста, и то Христа разпнат (1 Коринтяни 
2:2). . . .

„Сега, както и в дните на Христос, 
делото на Божието царство не за-

виси от хората, които настояват за 
признание и съдействие от страна на 
земни управници и човешки закони, а 
от хората, изявяващи пред другите в 
Неговото име онези духовни истини, 
определени да изработят опитността 
на Павел у хората, които ги приемат: 
„Съразпнах се с Христа и сега вече 
не аз живея, а Христос живее в мене“ 
(Галатяни 2:20). В такъв случая те ще 
работят както Павел в услуга на хо-

рата.”¹⁵
Всеки вярващ може да предаде на 

други една вест на вечна надежда 
чрез Христос. Това е една удивител-

на покана, определена за всяко чо-

вешко същество!
„Облегни се на Господа, и чакай 

Него; не се раздразнявай поради 
този човек, който успява в пътя си, 
като извършва подлости. Престани 
от негодуванието, и остави гнева; не 
се раздразнявай, понеже това води 
само към злотворството. . . . Но крот-

ките ще наследят земята, И ще се на-

слаждават с изобилен мир” (Псалм 
37:7, 8, 11).

И накрая едно обещание към всеки 
вярващ гласи: „А Бог на надеждата 
да ви изпълни с пълна радост и мир 
във вярването, тъй щото чрез силата 
на Светия Дух да се преумножава на-

деждата ви” (Римляни 15:13). Амин! 

Източници
1 Писма и ръкописи, т. 10, Ms 61b, 
1895.
2 Нова енциклопедия Британика, 15-о 
издание, Микропедия, т. 9, стp. 953.
3 Великата борба, стр. 191, 192.
4 Опитности и видения, стр. 264, 
265.
5 Великата борба, стр. 273, 274.
6 Уолтър Скот: Животът на 
Наполеон Бонапарт, т. 1, стр. 162. 
Edinburgh: A. & C. Black, 1876.
7 Великата борба, стр. 279.
8 Декларация за независимост на 
Съединените щати.
9 Конституция на САЩ.
10 Великата борба, стр. 295, 296.
11 Нова енциклопедия Британика, 15-о 
издание, т. 10, Микропедия, стp. 926.
12 Патриарси и пророци, стp. 102.
13 Пак там.
14 Скици от живота, стр. 196.
15 Пак там, стр. 509, 510.

Дали сам по себе си 
разумът е нещо лошо? В 
тикакъв случай, точно 
обратно! Нашата сила да 
мислим интелигентно 
ни идва от самия 
Създател. Единственият 
проблем възниква, 
когато имаме наглостта 
да си въобразяваме 
надуто, че можем 
да възвеличим своя 
мъничък  разум над 
Неговата неограничена, 
вечна весдесъщност. 
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ОТ ДЪРЗЪК АТЕИЗЪМ 
КЪМ СЛЯПА РЕЛИГИЯ

Уолтър Лукич

ДВАМАТА СВИДЕТЕЛИ 
СА УБИТИ В „ГОЛЕМИЯ 
ГРАД“

По време на дългия период от 
1,260 години двамата Божии свидете-

ли, Светите Писания, пророкуват във 
вретище; Библията бива представена 
като неразбираема и бива погрешно 
тълкувана, а верните Божии служи-

тели биват подложени на гонение. 
При все това, отстъпилото християн-

ство не отхвърля напълно Библията, 
нито християнската вяра през този 
продължителен период, или поне 
не номинално. Библията все още се 
признава като източник на божестве-

но откровение и нейните религиозни 
и морални учения, съгласно тълкува-

нието на основната църква, все още 
се възприемат като обвързващи как-
то за църквата, така и за цялото об-

щество.
Всичко това следва да претърпи 

драматична промяна по време на 
Френската революция, особено през 
периода, известен като „Царството на 
терора“ (септември 1793–юли 1794). 
Двамата свидетели, според както е 
предсказано в Откровение 11:7, 8, би-

ват „убити“ и „труповете им ще лежат 
на улицата на големия град, който 
духовно се нарича Содом и Египет, 
където беше разпънат и нашият Гос-

под.”
Старият Завет често споменава 

за големите градове (като Ниневия, 
Тир, Вавилон) като местата, където 
е имало противопоставяне на Бога 
и се е оказвало натиск върху хора-

та на Бога. Освен това Откровение 
съпоставя „големия град“, известен 
като Вавилон, в опозиция на „светия 
град“, наименован Ерусалим. Инте-

ресно е да се отбележи, че в книгата 
Откровение много неща се появяват 
по двойки (два отличителни беле-

га—„печатът на Бога” и „белегът на 
звяра”; две възкресения—първо и 
второ; две майки—една чиста жена и 
една блудница; и два града—„светият 
град“ и „големият град“).

Вавилон като голям град се отна-

ся неизменно за злата сила, която 
се явява в опозиция на Бога (Откро-

вение 14:8; 16:19; 17:18; 18:10, 16, 
19, 21). В противовес на Вавилон е 
„светият град“, Ерусалим, което име 
обозначава първо един буквален 
небесен град, построен от Бога, кой-

то ще дойде на земята един ден: „И 
видях и светия град, новия Ерусалим, 
да слиза от небето от Бога, приготвен 
като невяста, украсена за мъжа си” 
(Откровение 21:2). Но подобно на Ва-

вилон, Новият Ерусалим също така 
символизира една класа хора, наре-

чени „невястата“ на Агнеца, която „се 
е приготвила“ и „се облече в блестящ 
и чист висон, защото висонът са пра-

ведните дела на светиите” (Открове-

ние 19:7, 8).
От цитираното по-горе става ясно, 

че фразата „големият град“ в книгата 
Откровение символизира „Вавилон“. 
В дните на пророк Даниил (6-ти век 
пр.Хр.) Вавилон бил столицата на мо-

гъща империя, но в дните на апостол 
Йоан (1-ви век сл.Хр.) древният град 
Вавилон бил купчина руини. Следо-

вателно в Откровение 11:7,8 „голе-

мият град“, т.е. Вавилон, не може да 
се отнася за един буквален Вавилон. 
Това име е по-скоро символ на огро-

мна общност от хора, които, подобно 
на древния Вавилон, хулят Бога и 
преследват Неговите светии. В този 

смисъл „големият град“ (Вавилон), 
представляващ отстъпилото христи-

янство, е в опозиция на „светия град“ 
(Ерусалим), представляващ истин-

ските последователи на Христос.
Но след това в Откровение 11:8 ни 

се казва, че труповете на двамата 
свидетели „ще лежат на улицата на 
големия град, който духовно се нари-

ча Содом и Египет, където беше раз-

пънат и нашият Господ.” Възможно ли 
е „големият град, … където беше раз-

пънат и нашият Господ”, да бъде бук-
валният град Ерусалим, където Исус 
бе буквално разпънат, както предла-

гат някои библейски тълкуватели? 
Ние не смятаме това за коректно тъл-

кувание на този текст. В Откровение 
21:2 „светият град” се идентифицира 
с „Новия Ерусалим“, а не с буквал-

ния град Ерусалим. „Светият град“, 
или Новият Ерусалим от Откровение 
21:2, е разкрит в контраст на Вавилон 
в Откровение 18:10 (също в 18:2, 16 
и т.н.), който видяхме, че няма как да 
се отнася за буквалния град Вавилон.

Освен това „големият град“ Вави-

лон е квалифициран духовно или 
алегорично като „Содом и Египет“. 
Библейският град Содом бе посло-

вичен със своя лукс, гордост, сексу-

ална неморалност и порочността на 
жителите си. Има много библейски 
доказателства в подкрепа на тази 
квалификация (вж. Битие 19:1–4 и 
Езекиил 16:49, 50, 56–58). За да от-

крием алегоричното значение на вто-

рата квалификация на „големия град“ 
– Египет, ще трябва да разберем кои 
отрицателни духовни качества проя-

вяват Египет и неговите управници в 
библейските доклади. 

Писанията отбелязват изрично, 
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че Египет потиска Божия народ и че 
неговият цар отрича съществуване-

то на Израилевия Бог: „Но фараонът 
каза: Кой е ГОСПОД, че да послушам 
гласа Му и да пусна Израил? Не по-

знавам ГОСПОД и няма да пусна 
Израил” (Изход 5:2). Изказването на 
този фараон е повече от атеистично, 
понеже отрича съществуването на 
истинския Бог.

ДА ИДЕНТИФИЦИРАМЕ 
„ГОЛЕМИЯ ГРАД“ – 
РЕВОЛЮЦИОННА 
ФРАНЦИЯ

Дали пророчеството в Откровение 
11:7, 8 намира изпълнението си към 
края на 1,260-те дни? Дали звярът, 
идващ от бездната, воюва с двамата 
свидетели, побеждава ги и ги убива 
в един голям град, който се нарича 
духовно или алегорично Содом и 
Египет? Без колебание даваме утвър-

дителен отговор на този въпрос—да! 
Това пророчество намери най-удиви-

телно изпълнение в лицето на трав-

матичните социални поврати в рево-

люционна Франция.
Освен Содом едва ли има друг биб-

лейски град, който да представлява 
по-уместно крайния лукс и порок на 
европейските благородници и крал-

ски особи, както и неморалните прак-
тики, свързани с Френската револю-

ция. И едва ли може да се намерят 
други библейски личности освен еги-

петският фараон, които да отправят 
такова дръзко предизвикателно към 
библейския Бог, както това направиха 
атеистичните идеолози на револю-

ционна Франция.
В допълнение на това Откровение 

6:4–6 ни помага да разберем, че Исус 

бива разпъван всеки път, когато Него-

вият народ изоставя истината, която 
Той е поучавал и практикувал и коя-

то Неговите апостоли са разкрили в 
Светите Писания. Когато изповядва-

щите се за Христови последователи 
са били просветени от библейската 
истина, но отпадат или извършват 
отстъпничество, „отново разпъват за 
себе си Божия Син и Го опозоряват” 
(Евреи 6:6).

В предходни редове отбелязахме, 
че първата тъмна сила (отстъпилата 
църква) потъпква светия град в про-

дължение на 1,260 дни, т.е. години 
(538–1798 сл.Хр.). По време на този 
период двамата свидетели (Светите 
Писания и верните хора, които сви-

детелстват), пророкуват във вретище 
или, казано иначе, в тъга, мрак и не-

известност.
В края на този дълъг период вто-

рата тъмна сила, аетистичната сила, 
въплътена във Френската револю-

ция, разпъва Исус, като обявява от-

крита война на християнството—про-

веждайки безпрецедентна атака към 
Библията и християнската религия.

Струва си да отбележим, че От-

кровение 11:13 говори за „голямо 
земетресение“, при което „десетата 
част от града падна.” Както изглеж-

да, епицентърът на земетресението 
попада в една десета част от града, 
както и че възниква в края на 1,260-
те години (някъде през 1790). Ако 
вземем предвид, че Франция беше 
най-старата християнска нация в За-

падна Европа („най-голямата дъщеря 
на Църквата”), както и че по време 
на революционния период възстава 
бурно срещу доминиращата църк-
ва и християнската религия, можем 

да видим по какъв начин Франция 
разпъва Христос. От друга страна, 
добре е да отбележим, че голямото 
земетресение засяга само една де-

сета от големия град. Следователно 
големият град трябва да е по-голям 
от Франция. Както посочихме по-го-

ре, големият град е християнството 
в цяла Западна Европа, а Франция 
заема само една десета част от тази 
по-голяма религиозна общност.

УПАДЪК КЪМ ХАОС—
УНИЩОЖАВАНЕТО 
НА ЖИВОТА, 
ХРИСТИЯНСКАТА 
МОРАЛНОСТ И 
РЕЛИГИЯТА

Мястото не ни позволява да про-

следим сюжета на историята на 
Френската революция в по-големи 
детайли. За по-подробно проследя-

ване на това историческо събитие 
препращаме читателя към всеки при-

знат исторически труд във връзка с 
Френската революция, и в частност 
Царството на терора. Тук бихме ис-

кали да предложим само едно кратко 
представяне на някои от най-забеле-

жителните проявления на Френската 
революция, които болезнено демон-

стрират крайната враждебност, която 
революционна Франция засвидетел-

ства към християнската религия.
На 4 август 1789 новосформи-

раното Учредително събрание на 
Франция изработва проектовариант 
на един от първите си основни до-

кументи - „Декларация за правата 
на човека и гражданина.” Същин-

ските ценности на Декларацията 
са вдъхновени от филисофите на  
Просвещението, ключова за които е 
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доктрината за „естественото право“ - 
правата на човека, които се считат за 
общоприложими. В същия този ден 
Събранието отхвърля привилегиите 
на първото съсловие (духовенството) 
и на второто съсловие (аристокраци-

ята). Интересно е да се отбележи, че 
то отменя десятъците, събирани от 
католическото духевенство, т.е. об-

лагателната сила на Църквата. На 10 
октомври 1789 Събранието конфис-

кува поземлените имоти, притежава-

ни от Католическата църква, която е 
най-едрият земевладелец във Фран-

ция (като притежава и извлича пол-

зи от близо 10% от цялата земя във 
Франция) и решава да ги разпродаде 
като вид полици (вид хартиени пари, 
използвани по времето на Френската 
революция и подплътени от стойност-

та на имотите, притежавани допреди 
от Католическата църква). Оттогава 
нататък Франция преживява драма-

тични и бързи промени. През след-

ващата година френското общество 
тотално се разпада и се пренарежда 
изоснови. До юни 1790 Събранието 
официално премахва съсловието на 
благородниците, а на 12 юли прокар-

ва Гражданската конституция на ду-

ховенството. Това деяние предстои 
да въведе революционна Франция 
в курс на челен сблъсък с римокато-

лическата църква и постепенно да 
отключи един страховит конфликт с 
християнската религия.

„Кръстът и трикольорът стават 
противоположни символи за мили-

они европейци до края на 1793. Във 
Франция фаталното разделение, кое-

то възниква между Църква и Револю-

ция, се задълбочава безвъзвратно от 
Гражданската конституция на духо-

венството.”¹
В същността си Гражданската кон-

ституция прави опит да накара Като-

лическата църква да се съобрази с 
демократичните институции на нова 
Франция. В този си опит обаче държа-

вата отнема фундаменталното право 
на църквата на църковно самоупра-

вление, като я поставя под директ-

ната власт на гражданското управле-

ние. Това означава, че църковните 
служители, включително епископите, 
биват избирани с популярен вот на 
гласуване, лишавайки папата от си-

лата да назначава епископи, както и 
това, че броят на епископиите се на-

малява до броя на съществуващите 

административно-териториални еди-

ници  или департаменти (83), както 
и че Църквата постепенно губи своя 
зависим източник на приходи, зато-

ва че духовенството е зависимо от 
държавата за своята издръжка, както 
и това, че духовенството е заставе-

но да полага клетва за вярност пред 
френската нация преди всяка друга 
куза. Това правителствено действие 
причинява масово разцепление въ-

тре в Църквата между отричащите 
се с клетва свещеници или тези, 
които се обвързват с такава клетва, 
известни още като „конституционно 
духовенство“ (хората, положили клет-

вата) и устойчивите свещеници (тези, 
които отхвърлят клетвата). Не е чуд-

но, че на 13 април 1791 папа Пий VI 
издава була, осъждайки Гражданска-

та конституция и правителството на 
Френската революция. Лидерите на 
Революцията стават все по-подозри-

телни към духовниците и Църквата 
като институция. Това скоро отключ-

ва открита война срещу Църквата и 
християнската религия.

“ЦАРСТВОТО НА ТЕРОРА” - 
ДЕХРИСТИЯНИЗАЦИЯТА 
НА ФРАНЦИЯ

Политическата, икономическа, 
военна и социална обстановка във 
Франция започват да стават все 
по-опасни през 1792. На 22 септем-

ври 1792 Законодателното събрание 
(Националната конвенция) обявява 
отхвърляне на монархията и обявява 
първата Република, или официално 
Френската република (République 
française).

За съжаление, нововъзникващата 
република скоро изпада в състояние 
на хаос. Първата седмица на септем-

ври 1792 парижката тълпа, с подкре-

пата на паравоенни сили, нахлува 
в затворите и убива между  1,100 и 
1,600 затворници (септемврийските 
кланета). Трима църковни екписко-

пи и над двеста свещеници стават 
жертва на клането на разгневените 
тълпи. Не след дълго, през декември 
1792, сваленият френски монарх Луи 
XVI бива даден под съд и осъден. 
На 21 януари 1793 бива екзекутиран 
на гилотината. Изправена пред чуж-

ди нашествия, недостиг на храна и 
бунтове през пролетта на 1793, до 6 
април Конвенцията създава Коми-

тет за обществено спасение – едно 

безогледно временно правителство в 
състав от девет члена (първоначално 
под ръководството на Дантон), въ-

веждащо Царството на терора, което 
тормози Франция до смъртта на Мак-
симилиан Робеспиер (27 юли 1794). В 
следващите месеци десетки хиляди 
френски граждани биват затворени 
или заточени в наказателни колонии, 
а хиляди от тях осъдени по бързата 
процедура за углавни престъпления 
и откарани на гилотината. В този пе-

риод Франция се превръща в огро-

мна безпощадна касапница, където 
никой не се чувства в безопасност, и 
най-вече Църквата и нейните свеще-

ници и монахини.
Уважаваните френски държавници 

и историкът на Френската революция 
Адолф Тиер пише в том II от своята 
„История на Френската революция“, 
издадена средата на 19-то столетие 
в няколко тома, следните стряскащи 
редове относно страха, обхванал 
френската нация: „Хората не се ос-

меляваха да изразят никакво мнение. 
Страхуваха се да си видят приятели-

те, да не би да бъдат компрометира-

ни заедно с тях и да загубят свобода-

та, та дори и живота си. Сто хиляди 
ареста и няколко стотици осъждания 
направиха хвърлянето в затвор и 
ешафода неизменно присъстващи в 
умовете на 25 милиона французи.”²

Това, което възниква след Царство-

то на терора, е кулминация, известна 
в историята като дехристиянизацията 
на Франция през Френската револю-

ция. Програмата за дехристиянизира-

не на Франция се води първоначално 
срещу католицизма, но постепенно 
обхваща всички форми на християн-

ството. То става част от един по-го-

лям процес на радикално скъсване с 
всички традиционни ценности и кон-

венции, разглеждани като налагащи 
натиск, суеверни и несъгласуващи се 
разума и природата.

Тиер ни предоставя едно интели-

гентно описание на революционната 
тенденция към радикално преоф-

ормяне на обществото и преформу-

лиране на установения ред. Една от 
основните цели на революцията е да 
премахне всякакво религиозно и цар-

ско влияние от календара. Освен това 
то съставлява част от един по-обх-

ватен опит за промяна на Франция: 
„Именно по това време правител-

ството не се страхуваше да накърни 
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приетите идеи, всички установени 
обичаи, така че планът за въвеждане 
на нова система на мерки и теглил-

ки, както и на промяна на календа-

ра, бива приведен в изпълнение. Те 
вече бяха сменили григорианската 
ера в републиканска, като датираха 
последната от първата година на сво-

бодата. Те направиха годината и но-

вата ера да започват на 22 септември 
1792, ден, който по съвпадение беше 
денят на учредяването на републи-

ката и есенното равноденствие. Ме-

сецът включваше 30 дни; той беше 
разделен на три секции от по 10 дни 
всяка, наричани декади, вместо на 
четири седмици. Десетият ден на 
всяка декада се посвещаваше на по-

чивка и изместваше бившата неделя. 
Така че в месеца имаше един ден 
за почивка по-малко. Католическата 
религия беше преумножила празни-

ците добезкрай. Революцията, която 
проповядваше за трудолюбие, счете 
за необходимо да ги намали, колкото 
се може повече. Последната револю-

ция, най-трудната, най-уличаваната в 
тирания, бе тази, която бе приложена 
по отношение на религията.”³

Като оставя умовете по свое време 
да говорят, A. Тиер пише: „И докато 
умовете изпадаха във все по-голямо 
възбуждение, хората започнаха да 
питат защо, след като всички стари 
монархични суеверия бяха отстране-

ни, все още трябва да се държи някак-
ва фантомна религия, в която едва ли 
имаше кой да продължава да вярва 
и която се явяваше в най-отчетлив 
контраст с новите институции и новия 
етикет на републиканска Франция.”⁴

Думите и делата, които последват 
този вид мислене, са безпрецедент-

ни в историята на всяка християнска 
нация. Историкът Тиер, ведно с други 
известни историци (напр. А. Олард, 
Християнство и Френската револю-

ция. Бостън. 1927), дават един шоки-

ращ разказ за крайностите, до които 
са били готови да стигнат безбожните 
ръководители и простолюдие на Ре-

волюционна Франция в стремежа си 
да се отърсят от всякакви останки от 
християнство. Професор Дж. Уолш от 
Оксфордски университет обобщава 
крайностите, до които достига Рево-

люционна Франция по отношение на 
християнската религия: „С помощта 
на военни части и местни патриоти 
представителите възспират масата, 

обезчестяват църквата, екзекутират 
пленените свещеници, неположили 
клетва... Християнското поклонение 
бива заменено с култ към Разума и 
Републиката. След известния празник 
на Разума в Нотр Дам в Париж (9 но-

ември 1793) кампанията се поема от 
другите части на Париж под подбуж-

дението на буржоазните анти-канце-

лари на Комуната. Нормативната 
дехристиянизация на Конвенцията е 
еднакво сензационна, колкото и сви-

репата дехристиянизация на Кому-

ната. Някогашният монол на духо-

венството върху образованието бива 
пометен и през октомври 1793 Фран-

ция умишлено скъсва със своето ре-

лигиозно минало, когато Конвенцията 
гласува най-антихристиянския закон 
на Революцията, подмяната на няко-

гашния Грегориански календар, втъ-

кан в целия цикъл на националния 
живот, от новия календар на Револю-

цията (Приложение, стр. 691-2).”⁵
Трябва да отбележим, че дехрис-

тиянизацията на Франция по време 
на Френската революция не скъсва 
с потребността от свръхестествено 
или „божествено“. Християнският Бог, 
Богът на Библията, бива заместен от 
други обекти на поклонение. Първо-

начално това е патриотичният култ, 
който прераства в култа на „Разума“, 
честван в християнските църкви, пре-

върнати в „храмове на Разума“ (напр. 
църквата Нотр Дам в Париж). Покло-

нението на „Разума” не се извършва 
в деня на традиционното поклонение 
за християните (неделя), а на новия 
почивен ден - Декад - всеки десе-

ти ден от месеца (култа на Декади). 
Първият фестивал на Разума се про-

вежда с пищност на 20. брумер (10 
ноември 1793), като включва проце-

сия, в центъра на която стои млада 
жена, представляваща богинята на 
Разума. Последният култ в Револю-

ционна Франция е въведен май 1794 
от М. Робеспиер и е наречен Култа 
към Въръховното същество. Този 
култ представлява вид деизъм и пра-

ви опит да направи мост между по-

клонниците, католици и некатолици, в 
който „без ограничение, без преслед-

ване всички секти могат да се смесят 
и обединят във всемирната Религия 
на Природата.”⁶

Професор Уолш споделя своите 
прозрения относно смисъла и целта 
на култувете в Революционна Фран-

ЦАРСТВОТО НА 
ТЕРОРА

Това, което възниква след 
Царството на терора, е кулми-

нация, известна в историята 
като дехристиянизацията на 
Франция през Френската ре-

волюция.
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ция: „Но дори и в своите деструктив-

ни аспекти дехристиянизацията беше 
нещо повече от една оргия на безбо-

жие. Култовете са били до известна 
степен изкуствени творения. . . . Кул-

тувете са били предназначени - някак 
си импровизирано - да изместят като-

лицизма, с неговата свръхестествена 
координатна система, от една светска 
религия на хора, която, под различ-

ни форми, протича в последвалата 
история на Европа. [Патриотичният 
култ] имал своето кредую в лицето 
на Декларацията за правата на чо-

века, своите свещеници в образа на 
законодателите, своите церемонии 
по покръстване във вид на граждан-

ските клетви, принасяни при „олтари-

те на родината“, своите символи под 
формата на кокарда, трикольора и 
шапката на свободата, своите химни, 
процесии и календар. От различни-

те му фестивали се развиват рево-

люционни култове през 1793–1802. 
В Култа към Разума (ноември 1793 
до пролетта на 1794) поклонението 
пред Революционната република 
било първостепенно; философският 
рационализъм и поклонението пред 
природата и разума следвали на вто-

ро място.”⁷

ФРЕНСКАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 
БИБЛЕЙСКА ГЛЕДНА 
ТОЧКА 

След смъртта на Максимилиан 
Робеспиер на 27 юли 1794 Царството 
на терора идва до своя край, но това 
не слага край на Френската револю-

ция. Периодът между смъртта на 
Робеспиер (27 юли 1794) и официал-

ното откриване на Френската дирек-
тория (1 ноември 1795), известно в 
историографията на Френската рево-

люция като Термидорианска реакция 
(или Термидорианска Конвенция), се 
отличава с постепенно отпускане на 
най-радикалните политики на лявото 
крило Революционери (Монтанярска 
Конвенция). Междувпрочем полити-

ческите термини „ляв“ и „десен“ вли-

зат в употреба при Френската рево-

люция, като се отнасят за подредбата 
на местата в Генералните щати на 
Франция (седящите вляво обикнове-

но се противопоставяли на монар-

хията и поддържали Революцията и 
Републиката; седящите вдясно под-

държали традиционните институти 

на Стария режим).
От 2 номеври 1795 до 9 ноември 

1799 (годината, в която Наполеон I 
завзема властта, учредявайки Кон-

сулството, и Френската революция 
приключва официално) Франция се 
управлява от комитет в състав от 
пет члена, известен като Директорат. 
Наполеон Бонапарт бил обещаващ 
млад военачалник, назначен от Ди-

ректората през март 1796 за главен 
военачалник в Италия. По това време 
Франция води война с повечето свои 
съседи, включително Италия, където 
нацията удържа големи военни по-

беди. За изучаващите библейските 
пророчества интерес представляват 
взаимоотношенията на Франция с 
Римската църква и папството. Ис-

торическите доклади посочват, че 
войната срещу Църквата, започнала 
през 1789 от Френската революция, 
се прехвърля от Франция в сърце-

то на Католическата църква: „Преди 
1795 Революцията заплашвала съ-

ществуването на Римската църква 
във Франция и Белгия. Когато се пре-

несла и на италианския полуостров, 
тя заплашвала да погълне сърцето 
на самия католицизъм. През 1797, 
при Договора от Толентино, Франция 
отделя легатствата от папските дър-

жави: убийството на Генерал Дюфо 
в Рим през декември води до пре-

вземане на града от Генерал Бертие 
през февруари 1798 и до провъзгла-

сяването на Римска република. През 
1799 „гражданският папа“ Пий VI бива 
преместен в плен във Франция, къде-

то смъртта му във Валанс изглежда 
предвещава разпадане на папство-

то.”⁸
Това историческо доказателство е 

от особено значение за изпълнение-

то на апокалиптичните пророчества, 
докладвани в двете глави на Откро-

вение - глави 11 и 13. Нашето дълго 
пътуване в историята на Френската 
революция не беше безсмислено. В 
първата част на тази статия посочи-

хме, че на тъмната сила, употребана 
от Сатана, й липсва единство  и че в 
типичния случай тя се олюлява като 
махало между противоположни по-

люси. Единият полюс е представен 
от отстъпилата християнска църква; 
другият полюс представлява светски-

ят, хуманистичен, рационалистичен 
и най-вече атеистичен и гностичен 
вариант. В последноцитирания из-

точник по-горе начетеният британ-

ски историк ни информира, че през 
1798 и 1799 за един безпристрастен 
наблюдател на европейските поли-

тически и църковни въпроси не би 
могъл да не заключи, че папството 
е стояло на прага пред разпад. Той 
отбелязва много правилно, че ху-

манистичният, светски и либерален 
политическо-идеологичен деятел па-

рализира своя религиозен, традицио-

налистичен и консервативен опонент 
- Древният режим (Старият режим) и 
неговия лоялен покровител и аполо-

гет - Римската църква.
Крайната враждебност, която 

Френската революция проявява към 
Католическата църква и християн-

ството по принцип, всъщност изпъл-

нява повече от едно апокалиптични 
пророчества. Първо, опустошително-

то антихристиянско дело причинява 
големи щети на Христовото дело не 
само във Франция, но и в цяла Европа 
и на всяко място, до което е достигна-

ла европейската култура и цивилиза-

ция. Тези ефекти са били дълбоки, 
всеобхватни и продължителни. Вто-

ро, безпрецедентната работа на съ-

баряне и срутване, която провежда 
атеистична Франция чрез дехристия-

низация на своето население ведно с 
обществените си институции, нанася 
трайни увреждания на френската на-

ция и причинява „смъртоносна рана“ 
на папството. В следващия брой на 
„Вестител на Реформацията“ ще при-

ведем доказателство от Писанието за 
тези изказвания, като осмислим тези 
деструктивни резултати от Френската 
революция в светлината на Библия-

та. 
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ПОВДИГНЕТЕ 
ГЛАВИТЕ СИ

Бетани Мурешан

Имало едно време едно малко 
орле. По неизвестни причини мал-

кото птиче останало без своето се-

мейство и намерило пиленца в една 
ферма. Макар да изглеждало раз-

лично, пиленцата се отнесли лю-

безно към него и го приели в своето 
семейство. Те прекарвали времето 
си заедно и скоро поотраснали и за-

почнали да си търсят червейчета и 
ларви по земята. Дълго време орле-

то се чувствало щастливо с новото 
си семейство, доволно от живота 
като пиле. Но според както твърди 
приказката, един ден орлето се за-

гледало в небето и забелязало ято 
орли. Изненадано, то се запитало: 
„Кои ли са тези”? Пиленцата забе-

лязали озадачената птица и казали: 
„О, ами това са орли. Те са царете 
на въздуха.  Но ти си просто пиле 
като нас.” Орлето никога повече не 
се замислило за това и изживяло 
живота си като обикновено пиле.

Дали и вие не сте като орлето? 
Колко много християни изглеждат 
доволни да изживеят живота си как-

то всеки друг! Те се задоволяват с 
червейчетата и ларвите, които све-

тът може да им предложи. Внима-

нието им се ангажира от новините 
и последната информация за све-

та, представяна им от медиите. Те 
гледат единствено в хоризонтално 
направление. И в момента, в който 
започнат да гледат нагоре (във вер-

тикално направление), приятелите 
им казват: „Ей, няма защо да си раз-

личен. Ти си си един от нас.”
Но Ефесяни 5:11 ни посочва: „И 

не участвувайте в безплодните 
дела на тъмнината, а по-добре ги 
изобличавайте.”

Живеете ли спрямо своя пълен 

християнски потенциал? Или се 
задоволявате да бъдете само едно 
„пиле“ спрямо своето призвание?

Бог ви призовава да бъдете орел.
Орелът не се уморява, нито се 

обезсърчава. Орелът не се рови 
в мръсотията за храна. Орелът се 
рее над облаците. Орелът има не-

вероятно зрение. Имате ли такава 
издръжливост? Извисявате ли се 
над скръбта на този свят? Поддър-

жате ли пред очите на ума си визия 
за бъдещето, или сте късогледи, 
спирайки погледа си единствено на 
настоящето? “Но ония, които чакат 
Господа, ще подновят силата си, ще 
се издигат с крила като орли, ще ти-

чат и няма да се уморят, ще ходят и 
няма да ослабнат ” (Исая 40:31).

НАШЕТО СПАСЕНИЕ Е 
ПО-БЛИЗО, ОТКОЛКОТО 
ВЯРВАМЕ!

Не е трудно да бъдем завладе-

ни от цялото това обезсърчение и 
скръб, която ни заобикаля в днешно 
време. Но това, което трябва да ос-

ъзнаем, е, че най-лошото тепърва 
предстои, но дори повече, тепърва 
предстои и най-хубавото. Вярно е, 
че ще трябва да преминем през оп-

ределени трудности, но има и изо-

билна надежда, която да привлича 
вниманието ни, стига да помним, 
че Исус идва скоро и ще ни заведе 
на едно съвършено място, където 
няма да има повече грях, страдание 
или несправедливост.

В Лука, 21 глава, намираме про-

рочество за последните дни: „И ще 
станат знамения в слънцето, в лу-

ната и в звездите, а по земята бед-

ствие на народите, като ще бъдат в 
недоумение поради бученето на мо-

рето и вълните. Човеците ще при-

мират от страх и от очакване онова, 
което ще постигне вселената, защо-

то небесните сили ще се разклатят. 
И тогава ще видят Човешкия Син 
идещ в облак със сила и голяма 
слава. А когато почне да става това, 
изправете се и подигнете главите 
си, защото изкуплението ви набли-

жава. И каза им притча: Погледнете 
смоковницата и всичките дървета. 
Когато вече покарат, вие, като ви-

дите това, сами знаете, че лятото е 
вече близо. Също така и вие, кога-

то видите, че става това, да знаете, 
че е близо Божието царство” (Лука 
21:25–31).

Забелязвали ли сте хора, сърцата 
на които прималяват от страх? Да, 
действително има много неща, за 
които да се безпокоим.

Но Божиите деца са призовани да 
покажат една различна реакция—
реакция, която е диаметрално про-

тивоположна на реакцията, каквато 
се наблюдава предимно в невярва-

щия свят. Исус каза: „когато започне 
да става това, изправете се и пов-

дигнете главите си, защото изкупле-

нието ви наближава“. Исус идва да 
ни вземе на небето, така че колкото 
по-бързо се изпълняват пророчест-

вата, толкова по-скоро можем да 
отидем у дома. Исус ни каза, че ко-

гато видим знаменията на времето 
да започват да се изпълняват, може 
да сме сигурни, че вечното Божие 
царство наближава.

ПО КАКЪВ НАЧИН 
ТОВА ПОЗНАНИЕ ЩЕ 
ПОВЛИЯЕ ЖИВОТА НИ?

Като християни ние имаме надеж-

да. Ние трябва да имаме надежда. 
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Само мога да си представя колко ли 
са изплашени хората, които не са 
наясно, че историята на човечест-

вото ще има щастлив край. Така 
че, макар че ще посрещнем до-

пълнително гонение заради вярата 
си, трябва да можем да прославим 
Бога дори сред скърби, като се рад-

ваме, че сме считани за достойни 
да страдаме заради Него. И дока-

то все още се радваме на свобода 
и много благословения, трябва да 
култивираме нагласа на благодар-

ност и надежда въпреки всичките 
неудобства и трудности, пред които 
се изправяме.

„Хвалете Бог, братя, хвалете го 
със сърце, душа и глас. Даже кога-

то сме в изпитания, трябва да сме 
най-щастливите хора на земята, 
защото животът ни е скрит с Христа 
в Бога, и когато Той се яви, ще се 
явим и ние с Него в слава. Ние не 
живеем за одобрението на света; 
ние живеем за бъдещо, безсмъртно 
наследство. Ние сме наследници на 
Бога и сънаследници с Исуса Хрис-

та на наследство, което е нетленно, 
неосквернено и не повяхва. Когато 
скръб завладява душата ти, когато 
си преследван и измъчван, повдиг-
ни глава, защото изкуплението ти 
наближава.

За вас е определено да имате жи-

вот, съизмерим с живота на Бога. От 
вас не се очаква да се стремите да 
достигнете стандарта на света, а да 
пазите заповедите, да бъдете чле-

нове на царското семйство, деца на 
небесния Цар и да се радвате на ве-

чните богатства.”1

КАК Е ВЪЗМОЖНО 
ТОВА В ТАКИВА 
ОБЕЗСЪРЧИТЕЛНИ 
ВРЕМЕНА?

Макар да ни е известно, че тези 
неща са били пророкувани и че има 
какво да очакваме с нетърпение, 
ако слушате новините и наблю-

давате какво се случва около вас, 
може и да се окаже невъзможно да 
си повдигнете главите. Но това ще 
стане тогава, когато се обърнем към 
Бога— Единственото и Вярно Реше-

ние.
Псалм 3:3 казва: „Но Ти, Господи, 

си щит около мене, Слава моя и 
Тоя, Който възвишава главата ми.” 
Бог е Този, Който желае да повдиг-

не главите ни—да запали надежда 
в обезнадежденото сърце, да раз-

пръсне светлина и да разсее мрака, 
както и да ни защити от преоблада-

ващото нечестие.

ДВА КОНТРАСТНИ 
ХАРАКТЕРА

Запитвали ли сте се някога къде 
е Бог, когато страдаме, или защо 
Той допуска трудности, а в крайна 
сметка и гонение? Но Той е там и 
Той чува, Той разбира и Той чувства 
точно какво преживяваме. „Голяма 
милост е от страна на нашия небе-

сен Баща, когато допуска да бъдем 
поставени при обстоятелства, които 
намаляват притегателната сила на 
света, и ни прави да положим при-

вързаността на сърцето си в нещата 
горе. Често пъти загубата на земни 
благословения ни учи много пове-

че, отколкото, ако ги притежавахме. 
Когато преживяваме изпитания и 
мъчения, това не е никакво доказа-

телство, че Исус не ни обича и не 
ни благославя. Жалостивият Божи 
Агнец уеднаквява Своя интерес с 
този на Своите страдащи деца. Той 
ги охранява всеки един миг.”2

Когато Исус привдигне главата ти, 
Той те умолява да Го погледнеш, 
да Го обичаш повече, да насочиш 
чувствата си към горните неща. Той 
допуска изпитанието само за да ни 
привлече по-близо при Себе си и да 
очисти умовете ни от безстойност-

ната шлака на обичащия греха свят. 
Бог просто позволява на Сатана да 
открие злия си характер и отврати-

телното си естество. В целия ход 
на великата борба виждаме едно 
откровение на любящата грижа и 
милостивата благост на Бога в кон-

траст с демоничното желание на 
врага да унищожава и опустошава.

„Времето на скръбта е критичното 
изпитание, което е определено да 
изведе наяве едни христоподобни 
характери. Последният конфликт 
ще разкрие Сатана пред тях в ис-

тинския му характер – на жесток ти-

ранин, и ще направи за тях това, 
което нищо друго не би могло да на-

прави – ще го изкорени тотално от 
чувствата им.”

БОГ Е ВСЕ ОЩЕ НА 
ПРЕСТОЛА

Когато обърнем поглед назад в 

историята, виждаме историята на 
мъже и жени на вярата—отделни 
личности, застанали на страната на 
правото, без значение какво ще им 
коства това. Можем да видим, че по 
никакъв начин не им е било лесно 
да направят това. По тази причина 
няма как да очакваме нещата да 
бъдат по-различни за нас. И въпре-

ки това установяваме, че всемогъ-

щият Бог на небесата е стоял над 
всичко и е управлявал. Независи-

мо колко неясни и озадачаващи са 
обстоятелствата, Бог е над всичко. 
Той обещава да направи всичко да 
„съдействува за добро на тия, които 
любят Бога, които са призовани спо-

ред Неговото намерение” (Римляни 
8:28).

ОТКЪДЕ ЗНАЕМ ТОВА?
Казано ни е да отдаваме хваление 

и благодарност на Божието име. За 
нас е определено да разказваме за 
минали благословения. Друго едно 
удивително насърчение се намира 
в това да изследваме Божия план 
в живота на библейските герои и да 
наблюдаваме как Бог е управлявал 
неизменно нещата. „Славословете 
Господа; призовавайте името Му; 
възвестявайте между племената 
делата Му. Пейте Му, славословете 
Го; говорете за всичките Му чудесни 
дела.

Хвалете се с Неговото свято име; 
нека се весели сърцето на ония, 
които търсят Господа. Търсете 
Господа и Неговата сила; търсете 
лицето Му винаги. Помнете чудес-

ните дела, които е извършил, зна-

менията Му и съдбите на устата Му” 
(Псалм 105:1–5).

Така че нека да продължим и да 
разгледаме някои примери.

ЙОСИФ 
Йосиф имаше сън—сън, който из-

глеждаше странен към онзи момент, 
но в действителност се оказа проро-

чество, което никой не повярва то-

гава. Как така малкото дете ще по-

лучи почитта на цялото семейство? 
Макар че беше любимецът на баща 
си, даже и баща му не беше убеден 
в неговата идея, а колко по-малко 
братята му, които го мразеха, защо-

то ревнуваха силно.
Много скоро животът се влоши 
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за Йосиф. Най-близките му родни-

ни—собствените му братя—искаха 
да го убият, но после решиха да го 
хвърлят в една яма, докато с удо-

волствие ядяха храната, която той 
им донесе, след като бе пътувал в 
продължение на дни. И сякаш това 
не стигаше, ами и после го прода-

доха на скитнически търговци, за 
да бъде роб до края на живота си. 
Отведен като пленник в непозната 
страна, той напусна подслона на до-

машния живот, за да бъде третиран 
като вещ, принадлежаща на някой 
друг. Вече не беше любимият син на 
баща си. Животът му беше оценен 
за не повече от 20 сребърника.

Йосиф се пробуди по особено 
неприятен начин за това какво оз-

начава суровият живот.  Ако някой 
би искал да се извинява, държей-

ки сметка на Бога, то това със си-

гурност би могъл да бъде той. Но 

вместо това реши твърдо в себе си 
да следва Бога на своите бащи, без 
значение какво ще последва.

Когато пристигна в Египет, не изпа-

дна в самосъжаление. Вместо това 
се ангажира с работа и се постара 
да извършва по най-добрия начин 
възложените задачи. В резултат 
от вярното му поведение човекът, 
който го притежаваше, забеляза, 
че всичко, което Йосиф извършва, 
благоуспява. За съжаление обаче, 
Йосиф трябваше да преживее още 
един път да бъде онеправдан.  Този 
път бе невярно набеден и хвърлен 
в затвора.

Как бихте се почувствали, ако бя-

хте запратени надалеч от дома в 
чужд затвор, без надежда да се из-

мъкнете оттам? Дали бихте разви-

вали дух на надежда и полезност?
Йосиф трябва да е разкрил нео-

бикновен характер, след като става 
ясно, че надзирателят започна да 
му възлага доверие и да го цени, 
като го постави да отговаря за оста-

налите затворници.
Дали Бог беше забравил Своя 

слуга Йосиф? О, не. Четем: „ Но 
Господ беше с Иосифа и показваше 
благост към него и му даде благо-

воление пред очите на тъмничния 
началник” (Битие 39:21). Бог беше с 
Йосиф в цялото това преживяване. 
Всички сме запознати с края на ис-

торията. Бог имаше един по-голям 
план за Йосиф и всяко изпитание в 
живота му послужи към целта.

По-късно виждаме, че Йосиф 
призна ръководството на Божията 
ръка в обръщане злите намерения 
на неговите братя към средство за 
живот за него, неговото семейство и 
всички в Египет. „Вие наистина на-

мислихте зло против мене; но Бог 
го намисли за добро, за да действа 
така, щото да спаси живота на мно-

го люде, както и стана днес” (Битие 
50:20).

Да, Бог допусна да настане глад, 
но най-напред изпрати човек, кой-

то да се погрижи, така че да няма 
недостиг на провизии: „После при-

зова глад на земята, строши всяка 
подпорка от хляб. Изпрати пред тях 
човека Йосифа, който бе продаден 
като роб” (Псалм 105:16, 17). В ре-

зултат от цялото това преживяване 
се казва, че Бог „ умножи людете Си 
много, и направи ги по-силни от про-

тивниците им” (Псалм 105:24).
Но какво би станало, ако Йосиф 

бе престанал да държи очите си, 
отправени нагоре? Опасявам се, че 
щяхме да четем един съвсем разли-

чен край на историята. Бог работе-

ше по могъщ начин. Йосиф сътруд-

нечеше на Божия план.

СЕДРАХ, МИСАХ И 
АВДЕНАГО

На кого ще се поклоните? Докъде 
ще ви доведе вярата ви? Това бяха 
въпросите, пред които се изправи-

ха тримата младежи във Вавилон. 
Те бяха израснали да бъдат верни 
и боящи се от Бога. Но сега, ето че 
вярата им ги отведе до самия праг 
на смъртта. Езическият вавилонски 
цар бе отхвърлил Божието видение 
за бъдещето и издигна алтернати-

вен вариант, който да подхожда по-
добре на гордото му въображение. 
Издаден бе указ всички хора да пад-

нат и да се поклонят на внушител-

ния златен идол. Седрах, Мисах и 
Авденаго не преклониха глава и не 
се престориха, че вървят заедно с 
потока. Те стояха верни за своя Бог 
и за принципа.

Халдейците бяха готови да изна-

мерят погрешка и да обвинят Бо-

жиите верни. Много скоро царят по-

лучи известие за тези млади хора. 
Той ги извика и им предложи втори 
шанс да  се отрекат от предполага-

емата си „грешка,“ като се включат 
и участват във фалшивото покло-

нение. Но те остават непоклатими. 
Дават да се разбере, че нямат ни 
най-малко намерение да паднат и 
да се поклонят на образа.

„Ако е така нашият Бог, Комуто 
ние служим, може да ни отърве от 
пламенната огнена пещ и от твоите 
ръце, царю, ще ни избави” (Даниил 
3:17, 18). Каква вяра! Тримата до-

стойни евреи изявяват публично 
своето доверие в Божията сила, 
както и упование в Божията воля, 
без значение какво ще последва от 
това.

Те знаеха, че Бог можеше да ги 
спаси от огнената пещ, но дори и да 
не избере да подейства чрез чудо, 
за да ги спаси физически, те оста-

ваха твърдо решени да устоят като 
верни. Защо? Защото вярваха, че 
Божията воля е съвършена.

На кого ще се 
поклоните? Докъде 
ще ви отведе вярата 
ви? Седрах, Мисах 
и Авденаго не 
преклониха глава 
и не се престориха, 
че вървят заедно с 
потока. Те стояха 
верни за своя Бог и за 
принципа.
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„Колко пъти позволяваме на вяра-

та си да зависи от това дали ще по-

лучим желания резултат? Или каза-

но иначе, молим се Бог да изпълни 
нашата воля. И ако не го стори, сме 
склонни автоматично да се обез-

сърчим. Но урокът, който научаваме 
тук, е да поддържаме непоклатимо 
доверие в Божия отговор дори кога-

то ни изглежда необясним към мо-

мента.
Трябва да сме готови по-скоро да 

умрем, отколкото да пожертваме 
вярата си.

ДАНИИЛ 
Откриваме подобно преживяване 

в историята на Даниил и ямата с 
лъвовете в книгата Даниил, глава 6. 

Там отново поклонението пред 
Бога бе заложено на карта. Даниил 
остана верен. Макар че молитвата 
беше забранена със закон, Даниил 
разбираше, че молитвата е животът 
на душата.

Нищо не можеше да го възспре 
от това да продължи да общува със 
своя Създател. Нито пък се сраму-

ваше от действията си; затова си 
отвори прозореца, както обичайно. 
Когато беше хвърлен в рова с лъ-

вовете, сигурен съм, че молитве-

ният му живот продължи дори още 
по-пламенно. Знаем, че Господ по-

действа по чуден начин, така че в 
крайна сметка Неговото име бе ре-

абилитирано, Неговият последова-

тел бе защитен и злите виновници 
бяха погубени.

ЩЕ БЪДЕШ ЛИ 
ПОБЕДИТЕЛ?

Бог е експерт в това да преобръ-

ща хода на обстоятелствата. Когато 
хората възнамеряват да ни повре-

дят или напакостят, Бог работи чрез 
тези ситуации, за да изведе добро 
от тази вреда. Макар бъдещето да 
изглежда мрачно, можем да оч-

акваме да видим Божията ръка в 
действие в наша полза—можем да 
повдигнем главите си и да насочим 
надеждите си към небето.

„Когато Божият закон е напра-

вен невалиден и отстъпничеството 
стане национален грях, Господ ще 
подейства в полза на Своите хора. 
Тяхната критична нужда е поводът и 
възможността за Него да се намеси. 
Той ще изяви Своята мощ в интерес 

на Своята църква.”4 Бог не е по-раз-

личен, отколкото е бил някога. В 
миналите векове Той е действал по 
един мощен начин за Своите хора. 
Той ще извърши същото и за нас, 
ако бъдем на страната на Господа. 

Във „Великата борба“ има едно 
красиво описание за грижата на Бог 
към Неговите последователи в края. 
Отново и отново можем и ще тряб-

ва да изискваме това обещание, 
когато достигнем до тези трудни 
времена. „Божиите люде—някои в 
затворнически килии, други скрити в 
уединени убежища по гори и плани-

ни—все още умоляват за божестве-

на защита, докато във всяка област 
групи въоръжени мъже, подтиквани 
от пълчища зли ангели, се подготвят 
за делото на смъртта. Именно в този 
момент на крайно критична нужда 
Израилевият Бог ще се намеси за 
избавлението на Своите избрани.”5

„У вас ще има песен както в нощта 
на тържествен празник, и сърдечна 
веселба както, когато тръгват със 
свирки, за да отидат при канарата 
Израилева, в Господния хълм. И 
Господ ще направи да се чуе слав-

ния Му глас, и да се види тежкото 
слагане на мишцата Му, с гневно 
негодувание и с пламък на поглъ-

щащ огън, с буен дъжд, с буря и с 
едър град. Защото асириецът, който 
с жезъл удря, ще бъде смазан чрез 
гласа Господен” (Исая 30:29, 30). 
Въпросът е: дали ще имаме песен, 
когато бъдем в затвора? Дали сър-

цето ни ще се радва, докато понася-

ме преследване и гледаме смъртта 
в лицето?

„С викове на триумф, подиграв-

ки и проклетии, тълпи от зли хора 
се подготвят да налетят на своя-

та жертва, когато, ето, гъст мрак, 
по-дълбок от среднощна тъмнина, 
се спуска на земята. Тогава една 
дъга, грееща със славата от Божия 
престол, се разпростира от край до 
край на небесата и изглежда заоби-

каля молещата се група. Разгневе-

ните множества биват изненадващо 
възспрени. Подигравателните им 
викове отмират на устните ми. За-

бравят за онези, върху които са ис-

кали да излеят своята смъртоносна 
ярост.

С ужасяващи предчуствия се взи-

рат в символа на Божия завет и коп-

неят да бъдат защитени от непрео-

долимия му блясък.
„До Божиите люде се чува глас, 

ясен и мелодичен, който казва: „По-

гледнете нагоре,“ при което те пов-

дигат очи към небесата и виждат 
дъгата на обещанието. Черните, 
разгневени облаци, покриващи сво-

да, се оттеглят и, подобно на Сте-

фан, те се взират непоколебимо в 
небето, за да видят славата на Бога 
и на Човешкия син, седнал на прес-

тола. В Неговия божествен образ 
разпознават белезите на Неговото 
унижение; и от устните Му чуват 
молбата, представена пред Неговия 
Баща и святите ангели: „Желая къ-

дето съм аз, да бъдат и тия, които 
си Ми дал“ Йоан 17:24. И отново се 
чува глас, мелодичен и триумфи-

ращ, да казва: „Те идват! Идват! 
Святи, безобидни и неосквернени. 
Те опазиха словото на Моето търпе-

ние; те ще ходят сред ангелите;“ и 
бледите, треперещи устни на хора-

та, държали твърдо вярата си, изри-

чат вик на победа.”6
И за да погледнем нагоре в онзи 

ден, ще трябва да се упражняваме 
да гледаме нагоре духовно днес. 
Ние трябва, подобно на орела, да 
се извисяваме над облаците в този 
свят. Необходимо е умовете ни да 
се фокусират там, накъдето сме 
тръгнали—където принадлежим.

Дали си гражданин на този свят, 
или си само един странник в него? 
Ако искаш да бъдеш победител, 
трябва да си свят, безобиден и не-

осквернен. Така че не се задоволя-

вай с това да ангажираш ума си с 
греха и страданието в този свят, по-

неже тези неща са временни.
Предстои един славен ден. . . .
Ние сме на прага на вечността. . . .
Дали сте готови? “И в оня ден ще 

рекат: Ето, Тоя е наш Бог; чакахме 
Го, и Той ще ни спаси; Тоя е Господ; 
чакахме Го; ще се възрадваме и 
развеселим в спасението Му” (Исая 
25:9).

Божието име ще бъде реабилити-

рано. Неговият народ ще бъде спа-

сен. Затова гледайте нагоре! 

Използвани източници
1 Ръвю енд хералд, 3 септември 1895.
2 Пак там, 12 август 1884.
3 Пак там.
4 Избрани вести, кн. 3, стp. 388.
5 Великата борба, стp. 635.
6 Пак там, стр. 635, 636.
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Човек на 
молитвата - 
човек на 
силата
Септимиу и Бетани Муреwан

Оганъто! 
Какъв срам… Как можахме да 

направи такова нещо? Всички бя-

хме толкова разсеяни. И сега из-

паднахме в голяма беда. Особено 
аз. Аз бях най-големият сред тази 
група от деца. Какво щяха да кажат 
родителите ми? Колко неловко за 
сина на проповедника. През една 
зимна ваканция бяхаме в нашия 
санаториум. По това време няма-

ше пациенти, така че ние, децата, 
можехме да се радваме необзпо-

коявано на спортния салон. Персо-

налът в другите части на сградата 
беше ангажиран да почиства и да 
подготвя помещенията за първия 
урок тази година. И понеже въз-

растните бяха заети, ние, децата, 
разполагахме с достатъчно време 
да се позабавляваме в този салон. 
Правехме си палатки от дюше-

ците, скачахме върху масажното 
легло, като че ли беше трамплин, 
и си измисляхме какви ли не неща 
за развлечение. И накрая, когато 
стана време да приведем всичко 
обратно в ред, разбрах, че коляно-

то на масажното легло беше огъ-

нато и не беше по силите ни да го 
възвърнем в нормалното му поло-

жение. Леглото нямаше да функ-

ционира нормално вече за меди-

цинското си предназначение. . . . 
Хвана ни ужасен страх. Беше ни 
пределно ясно колко усилия поло-

жи църквата да изгради този здра-

вен център като светлина за обще-

ството. На обяд тихичко помолих 
един от най-набитите младежи, 
които успях да открия в залата, 
да дойде и да ми помогне. Той на-

пъна коляното с цялата си сила, 
но то си остана все така огънато. 
Младежът се извини, макар че ис-

крено ни съчувстваше. И тогава ме 
обхвана още по-голям страх. Как-

во бих могъл да направя? Всички 
ще разберат и ще изживея такъв 
срам. Но тогава ми хрумна нещо. 
Нещо, което може да ни измък-

не от ситуацията. Ще се помоля. 
Точно това и направих. Надявах 
се Бог да ми даде свръхестестве-

на сила. Вярвах в това. Въпреки 
детинските ми страхове положих 
упованието си в Бог. Помолих се с 
цялото си сърце. След това, упо-

вавайки на Божията помощ, започ-

нах да дърпам коляното. Останах 
тотално удивен, когато изведнъж 
успях да върна коляното обратно 
в нормалното му положение. Това 
може и да е една опитност от дет-

ството, но за мен беше първият 
път, в който действително „прежи-

вях от опит“ какво велико нещо е 
Бог да се намеси в молитва. Ние 
имаме превъзходната привилегия 
да опитаме Бог в молитва! Когато 
отпадне всяко човешко решение и 
никой силен човек не може да ни 

помогне, Бог ни кани да положим 
цялото си доверие в Него.  

Когато няма човешки 
решения

Изпадали ли сте в ситуация, коя-

то няма абсолютно никакъв изход 
- никакво решение пред погледа? 
Ние обичаме да имаме контрол над 
нещата. Понякога обаче животът из-

лиза като по спирала извън контрол. 
Разбираме, че сме безпомощни да 
променим обстоятелствата и по-

ложението в света, както и самите 
себе си. Тогава какво? В настояща-

та статия ще разгледаме тайната 
на силата. Не, няма да говорим за 
военното изкуство да се победи, по-

неже историята ни показва, че много 
така наречени „завоеватели“ често 
са нямали никаква сила в личния си 
живот. Няма да  говорим за някакъв 
механизъм за самопомощ, който 
разчита на вродена сила, скрита въ-

тре в самите нас - понеже това не би 
било достатъчно. „Ние не можем да 
променим сърцата си, не можем да 
контролираме мислите си, импулси-

те си, влеченията си.”¹ Ако не можем 
да променим даже сами себе си, как 
тогава бихме могли да поправим 
другите хора или света около нас? 
Предизвикателствата, пред които се 
изправяме днес, изглеждат непрео-

долими. Обществото днес не пред-

лага лечение. Различни фракции 
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Емил Барбу, доктор по медицина
предлагат понякога правдоподобни 
обяснения, но колко измежду тях 
предлагат истински решения? Като 
че ли новините се променят от днес 
за утре - при това винаги към по-ло-

шо. Но добрата новина е, че сред 
всичко онова, което се случва, изгря-

ва лъч на възможност. Въпросът е: 
искаме ли да направим лошите си-

туации да изглеждат още по-лоши, 
или желаем да се възползваме от 
привилегията, която донася надеж-

дата и силата на наше разположе-

ние? „Мракът на неприятеля обгръ-

ща онези, които пренебрегват да се 
помолят. Нашепнатите изкушения 
на врага ги подлъгват да съгрешат; и 
всичко заради това, че са пренебрег-
нали да използват привилегиите, 
които Бог им е дал с божественото 
назначение на молитвата. Защо Бо-

жиите синове и дъщери нямат жела-

ние да се молят, след като молитвата 
е ключът в ръката на вярата, който 
отключва небесната съкровищница, 
в която се съхраняват безграничните 
ресурси на Всемогъщия?”² 

Задава се буря в 
колосален мащаб 

Говори се за „ново нормално”—и 
колкото и да е черен изгледът по 
този въпрос, трябва да осъзнаем, 
че няма нищо нормално в това, кое-

то предстои. „В нашата страна на 
прехвалена свобода религиозната 
свобода ще привърши.”³ В края на 
всичко това знаем, че свободата 
на религията ще бъде пожертвана. 
Междувременно обаче много други 
основополагащи свободи започват 
да изчезват. Кухите обещания за 
безопасност и сигурност ни костват 
собствената ни свобода. Без зна-

чение по какъв начин политиката и 
логистиката изиграват ролите си, 
развръзката като цяло е ясна. Дали 
това ще стане сега, или Бог ще счете 
за необходимо да забави отпуща-

нето на четирите ветрища в пълна 
мярка, не ни е дадено да знаем. 
Това, което знаем със сигурност, е, 
че се задава криза и единственият 
начин да се подготвим за нея е да 
се свържем с Всемогъщия. По какъв 
начин се сдобиваме с тази жизнено-

важна връзка? Именно чрез молитва 
човешките същества имат възмож-

ността да се свържат и да общуват 
със своя Създател - Всемогъщия. 

Това е уникална по рода си опитност. 
Не бихме могли да намерим никъ-

де другаде такъв мир във време на 
опасност, такава надежда сред отча-

яние. „Именно чрез себепредаване 
и доверяваща се вяра Яков спечели 
онова, което не успя да спечели чрез 
борба със собствените си сили. Бог 
научи Своя слуга, че само божест-

вената сила и благодат би могла да 
му даде благословението, за което 
копнееше. По същия начин ще бъде 
с хората, които живеят в последни-

те дни. Когато ги заобиколят опас-

ности и отчаянието обземе душата, 
те трябва да разчитат единствено и 
само на заслугите на умилостиве-

нието. От само себе си не можем да 
направим нищо. В цялото си безпо-

мощно недостойнство ние трябва да 
се уповаваме на заслугите на разпъ-

натия и възкръснал Спасител. Никой 
няма да погине, докато прави това. 
. . . Онзи, Който чуваше виковете на 
Своите служители в древността, ще 
чуе молитвата от вяра и ще прости 
нашите беззакония. Той е обещал, 
така че ще изпълни думата Си.”⁴ 

Пълната зависимост 
от Бога е нашата 
единствена надежда

Без значение на това какво се 
случва около нас, трябва да желаем 
да положим упованието си в Бога и 
в Неговите обещания. И тогава, по-

добно на псалмиста, ще бъдем в 
състояние да кажем: „На Бога упо-

вавам; няма да се боя; Какво ще ми 
стори човек?” (Псалм 56:11). Това 
отношение, което се основава на 
една реална връзка с Всемогъщия 
и упование в Божието провидение и 
мъдрост, сътворява кураж в сърцето 
на вярващия. Знаем какво стои от-

въд облаците. Чрез вяра можем да 
видим светлината в края на тунела. 
„Защо не покажем, че имаме един 
жив Спасител, Един, Който може да 
върви с нас също толкова в мрака, 
колкото и в светлината, и че можем 
да Му уповаваме? . . . „Виждали сме 
облаци да застават между нас и 
слънцето, но не изпадаме в скръб, 
нито се покриваме с вретище от 
страх, че няма да видим светлината 
никога повече. Не проявяваме опа-

сение и притеснение, а чакаме по 
възможност по-бодро, докато обла-

кът премине и открие слънцето. По 

същия начин е и в нашите изпитания 
и изкушения. Може да изглежда, че 
облаците ни отделят от ярките лъчи 
на Слънцето на правдата; но знаем, 
че лицето на нашия Изкупител не е 
скрито завинаги от очите ни. Той ни 
гледа с любов и нежно съчувствие. 
Тогава нека не напускаме своята 
увереност, за която имаме голяма 
награда, но когато облаци надвиснат 
над душата, нека държим очите си 
отправени към мястото, където мо-

жем да видим Слънцето на правдата, 
и да се радваме, че имаме един жив 
Спасител. Помислете колко красива 
бе светлината, на която се радва-

хме, дръжте ума си неотклонно към 
Исус, и светлината ще изгрее отново 
върху нас, а мрачните и унили ми-

сли ще побегнат. Ще имаме радост 
в Христос и ще вървим с песен по 
пътя си към хълма Сион.”⁵ Ние слу-

жим на един жив Спасител. Нима не 
виждаме Неговата ръка на милост, 
нима не осъзнаваме Неговия глас на 
бодро насърчение? Ако евентуално 
сме забравили какво означава да 
намерим радост в Христа, то е вре-

ме да обърнем очите на вярата към 
небето чрез молитва. Отговорът ще 
дойде. Ще проблеснат лъчи на свя-

та радост. Въпросът за нас е: Дали 
вярата ни е упорита? Библията ни 
наставлява: „Но да проси с вяра без 
да се съмнява ни най-малко; защото, 
който се съмнява прилича на морски 
вълни, които се тласкат и блъскат от 
ветровете ” (Яков 1:6). А обещанието 
е: „Сериозната молитва на правед-

ния никога не се изгубва. Отговорът 
може и да не дойде, според каквото 
и както сме очаквали, но той ще дой-

де, защото Божията дума е дадена 
в залог.”⁶ 

Историята потвърждава 
силата на молитвата

Толкова много са силните примери 
в Библията във връзка с молитвата 
в хода на цялото християнство и, 
надявам се, в нашия всекидневен 
живот. Да разгледаме многоаспект-

ността на молитвата за момент. Без 
значение къде сте, или пред какво 
сте изправени, силата на молитвата 
е на ваше пряко разположение; тя 
отстои от вас буквално само на една 
мисъл разстояние. „Тогава царят ми 
каза: За какво правиш прошение? 
И помолих се на небесния Бог;. . . . 
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Царят пак ми рече (като седеше при 
него и царицата): Колко време ще 
се продължи пътешествието ти? и 
кога ще се върнеш? И угодно биде 
на царя да ме изпрати, като му оп-

ределих срок” (Неемия 2:4, 6). „Божи-

ят човек не се осмели да отговори, 
преди да е потърсил напътствие от 
Един по-висш от Артаксеркс. Той 
имаше да изпълни едно свещено 
поверено му дело, за което измоли 
помощ от царя; и той осъзна, че мно-

го зависеше от това да представи 
въпроса по такъв начин, че да спе-

чели одобрението и помощта му на 
своя страна. Той каза: „И помолих 
се на небесния Бог.“ С тази кратка 
молитва Неемия се притисна към 
присъствието на Царя на царете и 
спечели на своя страна сила, която 
може да обръща сърцата, както се 
обръщат водите на реките. „Да се 
помолим както Неемия в неговия час 
на нужда, е ресурс на разположе-

ние и ползване за всеки християнин 
при обстоятелства, при които други 
форми на молитва са невъзможни. 
Труженици в забързания ход на жи-

вота, отрупани и почти съкрушени от 
объркване, могат да отправят про-

шението си към Бога за божествено 
ръководство. Пътуващи по море и по 
суша, когато бъдат застрашени от го-

ляма опасност, могат да се посветят 
по този начин на небесната закрила. 
В момент на внезапно затруднение 
или надвиснала опасност сърцето 
може да изпрати вик за помощ към 
Онзи, Който най-тържествено се е 
обещал да се отзове на помощ на 
Своите верни и вярващи всеки един 
път когато те го призоват.”⁷ Друг един 
пример за силата на молитвата на-

мираме в 4 Царе 19. Тук откриваме 
урок, свързан с целта на молитвата. 
„И Езекия се помоли пред Господа, 
като каза: Господи Боже Израилев, 
Който седиш между херувимите, Ти 
и само Ти си Бог на всичките земни 
царства; Ти си направил небето и 
земята. Приклони, Господи, ухото 
Си и чуй; отвори, Господи, очите Си 
и виж; и чуй думите, с които Сенахи-

рим изпрати тогоз да похули живия 
Бог. Наистина, Господи, асирийските 
царе запустиха народите и земите 
им; и хвърлиха в огън боговете им, 
защото не бяха богове, но дело на 
човешки ръце, дървета и камъни; за-

това ги погубиха. Сега, прочее, Гос-

поди Боже наш, отърви ни, моля Ти 
се, от ръката му, за да познаят всич-

ките земни царства, че Ти си Господ, 
единственият Бог” (4 Царе 19:15–
19). Често пъти ние бихме могли да 
се помолим. Но каква е нагласата, с 
която идваме? Дали защото искаме 
едно или друго благословение? Или 
идваме със сърдечното намерение 
да прославим Бога? Следва да се 
замислим за това. „Ако дойдем при 
Бог като малките деца, молейки го 
за Неговата благодат и сила, и спа-

сение, не за собственото ни издига-

не, а за да можем да донесем бла-

гословение на хората около себе си, 
молбите ни няма да получат отказ. 
Тогава нека изучаваме Божието сло-

во, за да знаем как да се хващаме за 
Неговите обещания и да ги изисква-

ме като наши собствени.”⁸ Молитва-

та ни води по-близо до Създателя. 
Това означава, че трябва да желаем 
да бъдем облагородени, да бъдем 
доведени в по-тясно подобие по Бо-

жия образ. „Молитвата не свежда 
Бог долу до нас, а извежда нас горе 
при Него.”⁹ 

Молитвата сътворява 
един по-чист характер 

Надявате ли се на успех в христи-

янския живот? Искате ли сила, за да 
победите? Желаете ли сила и мъд-

рост? „Молитвата е определеното от 
небето средство за успех в сблъсъка 
с греха и развитието на християнския 
характер. Божествените влияния, 
които идват в отговор на молитвата 
от вяра, ще реализират в душата 
на молителя всичко онова, за което 
той проси. Можем да се молим за 
прощение на греха, за Святия Дух, 
за христоподобен темперамент, за 
мъдрост и сила да вършим Неговото 
дело, за всеки дар, който Той е обе-

щал; при което обещанието е: „И ще 
получите.”¹⁰ “Трябва да бъдем много 
в молитва, ако желаем да напред-

ваме в божествения живот. Когато 
вестта на истината бе прогласена за 
първи път, колко много се молехме. 
Колко често се чуваше глас на за-

стъпничество в стаята, в плевнята, 
в градината или в горичката. Често 
пъти прекарвахме часове в сериоз-

на молитва, двама или трима заед-

но, изисквайки обещанието; често 
пъти се чуваше глас на ридание, а 
после глас на благодарение и пе-

Молитвата ни 
води по-близо до 
Създателя. Това 
означава, че трябва 
да желаем да бъдем 
облагородени, да 
бъдем доведени в 
по-тясно подобие 
по Божия образ. 
„Молитвата не свежда 
Бог долу до нас, а 
извежда нас горе при 
Него.”



Когато животът ни се отличава с молитва, Бог е 
в състояние да работи мощно в наша полза. „Ще 

настъпиш лъв и аспид; ще стъпчеш млад лъв и змия 
” (Псалм 91:13).
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сен на хваление. А сега Божият ден 
е по-близо, отколкото когато изпърво 
повярвахме, така че би трябвало да 
бъдем по-сериозни, по-ревностни и 
по-пламенни, отколкото в онези дни. 
Опасностите пред нас са по-големи, 
отколкото тогава.”¹¹ Няма защо да 
се притесняваме. Знаем, че живеем 
в опасни времена, но Библията ни 
указва: „Не се безпокойте за нищо; но 
във всяко нещо, с молитва и молба 
изказвайте прошенията си на Бога с 
благодарение” (Филипяни 4:6). При-

теснението няма да ни помогне, а 
молитвата. „Тайната молитва поддър-

жа вътрешния живот. Сърцето, което 
обича Бога, ще желае да общува с 
Него и ще се обляга на Него със свя-

то доверие.”¹² „Истинската молитва 
се хваща за Всемогъщия и ни дава 
победата. На Неговите колене хрис-

тиянинът се сдобива със силата да 
устои на изкушението.”¹³

Молитвата прави чудеса
Когато животът ни се отличава с 

молитва, Бог е в състояние да работи 
мощно в наша полза. „Ще настъпиш 
лъв и аспид; ще стъпчеш млад лъв и 
змия ” (Псалм 91:13) Какво мислите 
за Даниил? Как ли е успял да оцелее 
сред лъвовете? Нима мнозина други, 
заплашени от подобни обстоятел-

ства, не умряха? В какво се състоеше 
разликата? Бог обещава, че ако мо-

лим според Неговата воля, Той ще ни 
даде това, за което се молим. Даниил 
просто вярваше, уповаваше и помо-

ли за божествена Закрила. Навярно е 
помолил Бог да му позволи да живее 
и да бъде едно свидетелство там в 
Мидо-Персия. Виждаме, че това да 
бъде в тясна връзка със своя Съз-

дател, съставляваше част от живота 
му. Той не се страхуваше. В отговор 
на молитвата му Бог затвори устите 
на лъвовете. Смятате ли, че Даниил 
би оцелял в рова на лъвовете, ако 
не беше верността му? Дори царят 
призна, че Даниил е служел на Бога 
постоянно. По този начин Бог реа-

билитира делото на своя служител. 
Даниил беше войник на молитвата. 
Ако този благочестив мъж се моле-

ше по три пъти на ден при нормал-

ни обстоятелства, то представете си 
колко усърдно ли се е молел онази 
нощ, заобиколен от дивите животни, 
готови да го разкъсат само за миг! 
По-горе вече разгледахме факта, че 
молитвата ни довежда в близост до 
нашия Създател. Именно в това се 
намира всичката надежда. „Един-

ствено чрез Христос се ограничава 
силата и властта на Сатана.”¹⁴ Това 
би следвало да е достатъчна причи-

на да ни направи да искаме да стоим 
близо до Христос чрез молитва. 

Дарът на Святия Дух в 
отговор на молитвата 
прави Божия народ 
непобедим

Има още нещо, за което трябва да 
се молим. „Всяка църква се нуждае 
от управляващото влияние на Свя-

тия Дух; сега е точно времето да се 
молим за Него.”15 Ние няма да при-

емем това особено благословение, 
ако не признаем нуждата си от Него 
и не го измолим настойчиво. „Едва 
когато чрез вяра и молитва учени-

ците се предадоха изцяло на Него-

вото действие, приеха изливането 
на Духа.”¹⁵ Наше задължение е да 
се подготвим за изливането на Свя-

тия Дух. Това е възможно само ако 
насочим неотклонно очите си към 
Исус - съвършения Образец. Той ще 
ни помага и ще ни ръководи на всяка 
стъпка по пътя. Христос ще ни даде 
необходимата сила, за да усъвър-

шенстваме своите характери и да 
извършим мощна работа в Неговото 
дело. Молитвата ни носи надежда, 
сила, увереност, кураж в свят, изпъл-

нен с отчаяние и привидно непреодо-

лими трудности. Бог иска да ни даде 
Святия Дух в по-голяма мярка от 
всякога. Готови ли сме да прегърнем 
това обещание и да изискаме Него-

вата непобедима сила в живота си? 

Когато поглеждате назад, не гледайте 
на проблемите в живота си. Гледайте 
на това, което Бог е извършил за вас, 
гледайте какви огромни уроци сте 
придобивали от всяко едно трудно 
изпитание! Изписвайте проблемите 
си върху пясък, но гравирайте особе-

ните моменти върху камък! Поглеж-

дайте назад с разбиране и гледайте 
напред с вяра и надежда! Хванете 
се за Божията ръка! Хванете я с ог-
ромно доверие! „Нека поглеждаме 
към паметните стълбове, които ни на-

помнят какво е сторил Господ, за да 
ни утеши и да ни спаси от ръката на 
погубителя. Нека поддържаме свежи 
в паметта си всички нежни милости, 
които Бог ни е показвал - сълзите, 
които е избърсвал, болките, които е 
утешавал, притесненията, които е от-

махвал, страховете, които е разсей-

вал, нуждите, които е набавял, благо-

словенията, които е дарявал - като по 
този начин се укрепяваме за всичко, 
което ни предстои през останалата 
част от нашето странстване на земя-

та.”¹⁶
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За едни добри новини, 
а за други – лоши

Ромуло Боргес

Получаваме новини ежедневно. 
Бихме искали новините да са само 
добри - но за нещастие, получава-

ме и лоши новини. Удивителното 
нещо е, че едни и същи новини 
може да са добри за едни хора, 
а лоши за други. Ясен пример за 
целта е Второто пришествие на 
Христос за установяване на Него-

вото небесно царство. Това съби-

тие ще е лоша новина за нечести-

вите, но за християните ще бъде 
най-добрата от всички новини. 
През вековете Божиите деца са 
съхранявали тази велика надеж-

да да видят края на историята на 
греха, както и славния триумф на 
доброто над злото. Христос ни 
уверява в Своята окончателна по-

беда и спасение, когато установи 
Своето вечно царство. Именно за 
това събитие се утешаваха всич-

ки сатрозаветни патриарси и про-

роци. Аналогично в новозаветния 
период святите Божии мъже са 
намирали в това събитие своето 
вдъхновение и мотивация да жи-

веят с Христа и за Христа. Също 
и ние имаме тази надежда. Ние 
искаме да видим Царя, желаем да 
участваме в Неговата царственост, 

да участваме в Неговия живот и 
слава. Това славно изявление ще 
бъде добра новина за Божия на-

род; ще бъде освобождението, 
което „Великият княз Михаил“ ще 
осигури за искрените и верните, 
според пророческия доклад. Но 
същият Този Михаил, Който се за-

стъпва за людете Си, ще застане 
против неприятелите Си, за да ги 
погуби - тогава Неговото проявле-

ние ще бъде добра новина за Бо-

жиите хора, а лоша новина за оне-

зи, които ще бъдат унищожени от 
блясъка на Неговото пришествие 
(2 Солунци 2:8). 

Книгата Даниил: добри 
новини и лоши новини

Книгата Даниил е важна и впечат-

ляваща антология на божествено-

то откровение. Книгата е изпълне-

на с интересни сънища, видения 
и тълкувания. Същите задават 
конспекта и предназначението на 
историята—възхода и падението 
на велики империи, участието на 
Бог в човешките дела, по какъв 
начин Божиите хора биват често 
пъти подлагани на натиск, както 
и по какъв начин Бог се намесва, 

за да осигури закрила, избавление 
и спасение за Своите деца. Тази 
пророческа книга подчертава, че 
Великият Съдия държи нещата 
под контрол в ръцете Си и че ис-

тината ще триумфира, а неправ-

дата ще бъде унищожена. Докла-

дът на пророк Даниил представя 
също така добри новини за едни, 
а лоши за други. В този контекст 
ще подчертаем част от последното 
видение, дадено на пророка: „Но 
известия от изток и от север ще го 
смутят; затова ще излезе с голяма 
ярост да погуби мнозина и да ги 
обрече на изтребление. И в онова 
време великият княз Михаил, кой-

то се застъпва за твоите люде, ще 
се подигне; и ще настане време 
на страдание, каквото никога не е 
бивало откак народ съществува до 
онова време; и в онова време тво-

ите люде ще се отърват, - всеки, 
който се намери записан в книгата. 
И множеството от спящите в пръс-

тта на земята ще се събудят, едни 
за вечен живот, а едни за срам и 
вечно презрение. Разумните ще 
сияят със светлостта на простора, 
и ония, които обръщат мнозина в 
правда като звездите до вечни ве-
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кове. ” (Даниил 11:44–12:3).

Прозрения от 
пророчествата

В Даниил, глава 11, е предста-

вен подробният разказ на Бога за 
събитията в света до края. Това е 
един благонадежден разказ, изгот-

вен от Всеведующия—Този, Който 
знае всичко. „Сложното разгръ-

щане на човешките събития е под 
божествен контрол. Сред борба-

та и  възбуждението на народите 
Този, Който седи над херувимите, 
все още направлява делата на зе-

мята.”¹ В това отношение Даниил 
11  е едно от най-изчерпателните 
описания, които откриваме в Ста-

рия Завет. Изучавайки тази глава, 
откриваме подробности във връз-

ка с Римската империя и битките 
между Северния цар и Южния 
цар. Тези детайли също така отра-

зяват атаките срещу Божия народ, 
разкривайки още една картина от 
битката, която се води срещу ве-

рните на Бога, описана по-рано 
в предходните глави, а именно 
Даниил 7 и 8. Отчитайки проро-

ческата съгласуваност, която съ-

ществува между книгите Даниил 
и Откровение, виждаме в глави 13 
до 19 на Откровение, че папският 
Рим (включен във великия Вави-

лон) се идентифицира като една 

отстъпническа сила, която потиска 
и преследва Божиите хора. В този 
смисъл намираме силно доказа-

телство в Даниил 11:44, 45 за връз-

ка с тази сила (папския Рим), коя-

то се издига срещу Небето, срещу 
истината и срещу Божиите деца. 
В пророческата свързаност с Да-

ниил 11 наблюдаваме една после-

дователност от възход и падение 
на царства. Измежду въздиганията 
и паденията се появява мощният 
железен Рим. От езическия Рим се 
появява нова империя: папският 
Рим. Папският Рим възниква, след 
като християнската църква отстъ-

пи в благочестие и се отдалечи от 
божествените истини, отличавали 
я като отделна и особена църква. 
Предвид това, църквата, която би 
следвало да остане чиста - без 
да се слива с гражданската власт 
- изгуби своята чистота и се свър-

за с Държавата. Същата замисли 
дръзко да промени библейската 
истина, допълвайки човешки тра-

диции, като смеси свещеното със 
скверното и наложи волята си с 
подкрепата на оръжията на Дър-

жавата - и всичко това в името на 
вярата. Отстъпилата църква се 
превърна в църковната политиче-

ска империя на папския Рим. Ма-

кар че има много разминавания в 
тълкуванията на Даниил, глава 11, 

особено по отношение на Север-

ния цар, преобладаващата част 
от учените, занимаващи се с това 
пророчество, са съгласни, че си-

лата, цитирана в последните два 
реда (Даниил 11:44, 45), предста-

влява една преследваща сила, 
която ще бъде  направлявана про-

тив Божия народ, но ще бъде уни-

щожена (Даниил 11:45). Да, Вели-

кият Княз Михаил се застъпва за 
Божиите деца. Така кулминацията 
в глава 11 се явява последната 
атака срещу Божия народ. Но до-

брата новина е, че за верните по-

следователи на Исус Христос по-

бедата е вече гарантирана. Всички 
онези, които обичат Исус, ще по-

бедят.

Михаил се застъпва за 
людете Си

„И в онова време великият княз 
Михаил, който се застъпва за тво-

ите люде, ще се подигне; и ще 
настане време на страдание, как-

вото никога не е бивало откак на-

род съществува до онова време; 
и в онова време твоите люде ще 
се отърват, - всеки, който се на-

мери записан в книгата” (Даниил 
12:1). Като четем този стих, въз-

никва въпросът: Кой е Михаил? 
Кое е времето на скърбта? Какво 
представлява книгата и за кого се 
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пише тя? В отговор на този въпрос 
изглежда, че Бог се намесва по 
чуден начин в последните съби-

тия от историята и прави разлика 
между начина, по който се отнася 
към Своите светии, и нечестивите, 
в отношението Си към светиите 
и към Своите неприятели. Това е 
добра новина за едни, а лоша за 
други.

Великият Княз Михаил
Думата Михаил означава: „Кой е 

като Бога?” Основните библейски 
препратки към Михаил намираме 
в Даниил 10:13, 21; 12:1; Юда 9 и 
Откровение 12:7. „Думите на анге-

ла: „Аз съм Гавриил, който стои в 
Божието присъствие“, показват, че 
той е на високопочетена позиция в 
небесните дворове.  И когато той 
дойде с вест към Даниил, каза: 
„Няма кой да ми помага против тия 
князе, освен вашия княз Михаил“ 
(Даниил 10:21). Относно Гавриил 
Спасителят говори в Откровение 
със следните думи: „прати, та го 
яви чрез ангела Си на Своя слуга 
Иоан“ (Откровение 1:1). А ангелът 
заяви на Йоан: „Аз съм съслужител 
на тебе и на братята ти пророци-

те“ (Откровение 22:9). Удивителна 
мисъл—ангелът, който стои втори 
по чест до Божия Син, е избран да 
разкрие Божиите намерения пред 
грешни хора.”² Следователно Ми-

хаил е друго име за Христос. Той 
е небесният попечител на Божия 
народ, който ще се надигне, когато 
отстъпилата сила ведно с нейните 
съюзници ще се насочат към това 
да погубят Божиите деца.

Главните събития, свързани с 
това време, са, както следва:

• Евангелието ще се е проповяд-

вало по целия свят със силата на 
Късния дъжд. 

• Папският Рим и неговите 
съзаклятници са вбесени от 
всемирното проповядване на 
евангелието, разобличавайки 
техните ереси. 

• Хората, приели евангел-

ската вест при високия вик, и 
за които е засвидетелствано, 
че са верни на Бога и на Него-

вия закон, са запечатани с Божия 
печат. 

• Благодатното време приключва 

и случаят на всички обитатели на 
планетата е решен за живот или за 
смърт. 

• Изследователният съд при-

ключва с приключването на све-

щеническата служба на Исус в не-

бесното светилище. 
• Силите на злото са строени 

срещу Божия народ, за да го погу-

бят. 
• Изливат се последните седем 

язви (Откровение 16) - Божиите 
съдби, непримесени с милост.

• Следва последната агония на 
Божия народ и тяхното избавле-

ние при славното изявление на 
Исус Христос, архангел Михаил.

Времето на скръбта
„И в онова време великият княз 

Михаил, който се застъпва за тво-

ите люде, ще се подигне; и ще на-

стане време на страдание, какво-

то никога не е бивало откак народ 
съществува до онова време; и в 
онова време твоите люде ще се 

отърват, - всеки, който се намери 
записан в книгата“ (Даниил 12:1). 
Когато това време на скръб на-

стане, всеки случай е вече решен; 
няма повече благодатно време, 
няма милост за непокаялите се. 
Печатът на живия Бог е върху Не-

говия народ. Този малък остатък, 
който е неспособен да се защити 
в смъртоносния сблъсък със зем-

ните власти, предвождани от пъл-

чището на змея, правят Бог своя 
защита.”³ „След приключване на 
вестта на третия ангел милостта 
престава да умолява за виновните 
обитатели на земята. Божият на-

род е извършил делото си. Те са 
получили „късния дъжд“, „освеже-

нието от лицето на Господа“, и са 
подготвени за изпитателния час, 
който им предстои.

Ангели бързат напред-назад на 
небето. Един ангел, който се връ-

ща от земята, съобщава, че де-

лото му е приключило; светът е 
доведен до последния си изпит и 
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всички, които са се доказали верни 
на божествените предписания, са 
получили „печата на живия Бог.“ 
Тогава Исус престава Своето по-

средничество в светилището горе. 
Той вдига ръцете Си и с висок глас 
казва: „Свърши се;“ и цялото ан-

гелско множество свалят короните 
си, когато Той прави сериозното 
изявление: „Който е нечист, нека 
бъде и занапред нечист; и пра-

ведният нека върши и занапред 
правда, и святият нека бъде и за 
напред свят“ (Откровение 22:11). 
Всеки случай е бил решен за живот 
или за смърт. Христос е направил 
умилостивението за Своите хора и 
е изличил греховете им. Числото 
на Неговите поданици е попълне-

но; „царството и владичеството, и 
величието на царствата, които са 
под цялото небе,“ предстои да се 
даде на хората, които ще наследят 
спасение, а Исус ще царува като 
Цар на царете и Господ на госпо-

дарите.”⁴

Книгата и тези, които са 
вписани в нея

Книгата, цитирана в края на 
Даниил 12:1, „твоите люде ще се 
отърват, - всеки, който се намери 
записан в книгата ,” се отнася за 
книгата на живота (Филипяни 4:3; 
Откровение 20:15; и др.), наричана 
също Книгата на Живота на Агнето: 
„Който победи, ще се облече така 
в бели дрехи; и Аз никога няма 
да излича името му от книгата на 
живота, но ще изповядам името 
му пред Отца Си и пред Неговите 
ангели” (Откровение 3:5). „И в него 
никак няма да влезе нещо нечис-

то, нито оня, който върши мерзост 
и който лъже, а само записаните в 
книгата на живота на Агнето” (От-

кровение 21:27). Книгата на живо-

та съдържа имената на Божиите 
деца, онези, които са били съдени 
в изследователния съд, чиито гре-

хове са били изличени от доклад-

ните книги и са били обявени за 
праведни от Великия Съдия. Тези 
имена остават в книгата и не биват 
зачертани. Михаил се застъпва за 
хората, чиито имена са написани и 
остават в тази книга. „Когато ста-

нем Божии деца, имената ни се 
записват в Книгата на живота на 
Агнето, като остават там до време-

то на изследователния съд. Тогава 
името на всяка личност бива из-

виквано и докладът бива изслед-

ван от Този, Който заявява: „Зная 
делата ти.“ Ако в онзи ден стане 
ясно, че не сме се покаяли напъл-

но за всичките си нечестиви дела, 
имената ни ще бъдат заличени от 
книгата на живота, и греховете ни 
остават да свидетелстват срещу 
нас.”⁵

Специалното 
възкресение, описано в 
пророчеството

„И множеството от спящите в 
пръстта на земята ще се събудят, 
едни за вечен живот, а едни за 
срам и вечно презрение” (Даниил 
12:2). При второто пришествие на 
Христос ще възкръснат само пра-

ведните (1 Солунци 4:16), а след 
милениума, при второто възкре-

сение, ще бъдат възкресени само 
нечестивите за окончателно ос-

ъждане (Откровение 20:5, 6). Сле-

дователно текстът по-горе описва 
едно смесено възкресение, което 
се случва при Божия глас, малко 
преди завръщането на Исус Хрис-

тос. Това възкресение включва 
праведни и неправедни. Правед-

ните са верните, починали под 
тройната ангелска вест, а непра-

ведните са хората, проболи Хрис-

тос, включително най-яростните 
врагове на истината. Четем в От-

кровение 1:7: „Ето, иде с облаци-

те; и ще Го види всяко око, и ония, 
които го прободоха.” Този стих 
дава яснота за разбиране на тази 
велика истина. Всички, свързани с 
осъждането на смърт на Христос 
при първото Му идване на земята 
като Човешки син, биват възкресе-

ни точно преди второто Му идва-

не, за да станат свидетели на Не-

говото славно завърщане (Матей 
26:64). „Гласът [на Бога] разклаща 
небесата и земята. Става мощно 
земетресение: „и стана силен трус, 
небивал, откак съществуват чове-

ци на земята, такъв трус, толкоз 
силен“ (Откровение 16:17, 18). Не-

бесният свод изглежда се отваря и 
затваря. Славата от Божия прес-

тол изглежда да проблясва през 
него. Планините се олюляват като 
тръстика от вятъра, а назъбените 
скали биват разпръснати във всич-

ки посоки. . . 
„Гробовете се отварят и „мнози-

на от онези, които спят в пръстта 
на земята, ще се събудят, едни 
за вечен живот, а едни за срам и 
вечно презрение“ (Даниил 12:2). 
Всички, умрели с вяра във вестта 
на третия ангел, излизат от гроба 

„Когато станем Божии деца, имената ни се 
записват в Книгата на живота на Агнето, като 
остават там до времето на изследователния съд...“
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прославени, за да чуят Божия за-

вет на мир с хората, опазили Не-

говия закон. „И ония, които го про-

бодоха“ (Откровение 1:7), онези, 
които се подиграха и иронизираха 
предсмъртната агония на Христос, 
както и най-върлите опоненти на 
Неговата истина и на Неговия на-

род, биват възкресени, за да видят 
Неговата слава, както и честта, 
оказана на верните и послушни-

те.”⁶

Вечно утро и вечна нощ
Христовото явление на небесни-

те облаци отбелязва края на исто-

рията на греха и началото на веч-

ността. При славното завръщане 
на Спасителя за всички Божии ве-

рни деца ще изгрее вечен ден. Но 
това събитие, което носи живот и 
триумф на победителите, отбеляз-

ва залеза на вечната нощ на грях 
за нечестивите. Това е краят на хо-

рата, които са били неверни; краят 
на света и на греха. „Със серио-

зен копнеж Божиите хора очакват 
знаците на своя идещ Цар. Когато 
стражът бива запитан: „Колко е ча-

сът на нощта?“, отговорът следва 
без колебание: „Утрото иде, още 
и нощта“ (Исая 21:11, 12). Светли-

на проблясва върху облаците на 
планинските върхове. Скоро ще 
последва разкриване на Негова-

та слава. Слънцето на правдата 
ще блесне. Предстои както утро, 
така и нощ - начало на безкраен 
ден за праведните и установяване 
на вечна нощ за нечестивите.”⁷ В 
онзи велик ден ще настане разде-

ляне на цялото човечество. Ще се 
види много ясно разликата между 
праведните и нечестивите, между 
хората, които изпълняват Божия-

та воля, и онези, които не правят 
това. Божиите деца, които спят в 
пръстта на земята, ще възкръс-

нат нетленни, а живите ще бъдат 
преобразени, защото тръбата „ще 
затръби, и мъртвите ще възкръс-

нат нетленни, и ние ще се изме-

ним. Защото това тленното трябва 
да се облече в нетление, и това 

смъртното да се облече в без-

смъртие” (1 Коринтяни 15:52, 53). 
Божиите деца ще бъдат изведени, 
за да посрещнат своя Цар, а не-

честивите ще бъдат обречени на 
вечна погибел (Матей 25:41).

Разумните ще сияят
„Разумните ще сияят със свет-

лостта на простора, и ония, които 
обръщат мнозина в правда като 
звездите до вечни векове” (Даниил 
12:3). Този стих разкрива награда-

та, която ще получат хората, които 
са греели като светила на света. 
Тези хора не са били егоисти! Чо-

векът, който вижда истински Божи-

ите неща, знае нуждата от това да 
споделя вестта с други. Божестве-

ната мъдрост кара човека да ста-

не разпространител на познанието 
за Божията воля, Неговите пътища 
и Неговата зареждаща със сила 
любов. „За да определим доколко 
са важни интересите, включени в 
обръщането на душата от заблу-

да към истина, трябва да оценим 
стойността на вечността; трябва 
да осъзнаем колко страховити са 
болките на втората смърт; тряб-

ва да проумеем честта и славата, 
които очакват изкупените, както и 
да разберем какво означава да се 
живее в присъствието на Този, Кой-

то умря, за да може да въздигне и 
облагороди човешкото същество, 
както и даде царствена корона на 
победителя.”8 „Макар царе да бъ-

дат сваляни и нации премахвани, 
душите, които се свързват чрез 
вяра с Божиите намерения, ще 
пребъдват довека. „Разумните ще 
сияят със светлостта на простора, 
и ония, които обръщат мнозина в 
правда като звездите до вечни ве-

кове“ (Даниил 12:3).”⁹

Заключение
Думите на пророчеството посоч-

ват две ясно разграничими групи: 
хората, които служат на Бога, и тези, 
които не Му служат—както и съдба-

та на всяка група в последната бор-

ба. В хода на историята Божиите 

хора са били лошо третирани и пре-

следвани от враговете на истината, 
но са били поддържани и подкрепя-

ни от Господа. Един от най-впечат-

ляващите аспекти на всичко това е, 
че от изявата на враговете на Бога 
до намесата на Великия Княз Ми-

хаил, има добри новини за едни, 
а лоши за други. И така, въпросът 
от значение е: В последните сце-

ни от историята на този свят, къде 
ще бъдеш ти? Сред спасените или 
сред изгубените? Дали явлението 
на Христос в облаците е добра но-

вина, или лоша новина за теб? „ А 
когато дойде Човешкият Син в сла-

вата Си, и всичките [свети] ангели с 
Него, тогава ще седне на славния 
Си престол. И ще се съберат пред 
Него всичките народи; и ще ги от-

лъчи един от други, както овчарят 
отлъчва овцете от козите; и ще по-

стави овцете от дясната Си страна, 
а козите от лявата. Тогава царят ще 
рече на тия, които са от дясната Му 
страна: Дойдете вие благословени 
от Отца Ми, наследете царството, 
приготвено за вас от създанието на 
света.. . . . Тогава ще рече и на тия, 
които са от лявата Му страна: Идете 
си от Мене, вие проклети, във ве-

чния огън, приготвен за дявола и за 
неговите ангели” (Матей 25:31–34, 
41). Моята молитва е да получим 
одобрението на Царя—добрите 
новини за избавление и спасение. 
Господ да ни даде да се радваме на 
привилегията да живеем с Христос 
и изкупените през нескончаемите 
векове на вечността. АМИН!
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Когато 
небесните 
реалности се 
открият пред 
очите ни

Мариус Строя

Истински новини

В свят на информационна вой-

на търсенето на това, което е 
истинско, може да се окаже от 
жизненоважно значение. При 
това изглежда, че на колкото 
повече новини биваме изложе-

ни, толкова по-малко знаем със 
сигурност. В този случай „никак-

ви новини“ е определено по-до-

бро, отколкото някаква неверна 
информация, тъй като човек, 
който не знае, поне е наясно с 
това и остава нащрек, докато 
онзи, който вярва, че знае нещо 
и разчита на погрешни източ-

ници, бива приспиван с лъжли-

во чувство на сигурност, което 
е съответно по-опасно. Никога 
допреди не е имало време, кога-

то информацията да циркулира 
и да се разпространява по-лес-

но и бързо. Но макар времето, 
в което живеем, да е напълно 
уникално в това отношение и да 
има безпрецедентно количество 
информация, което се разпрос-

транява ежедневно, не можем 
да твърдим, че знаем повече, 
отколкото предходните поколе-

ния, нито, че сме по-щастли-

ви поради това. Всъщност, ние 
продължаваме да получава-

ме противоречиви новини, при 
което всяка страна твърди, че 

е права, както и че разполага 
с най-коректната информация. 
„Неверни новини,” които пред-

ставляват един широкоразпрос-

транен инструмент за манипу-

лиране на масите с цел същите 
да действат съобразно плано-

вете и интересите на определе-

ни групи и медии (независимо 
дали това са основните медии, 
алтернативни медии или, не 
на последно място, социални-

те медии), изиграват невъоб-

разимо голяма роля към целта. 
Като говори за обстоятелствата 
в последното време, Библията 
предсказва един всемирен смут, 
като казва, че „никой от нечес-

тивите не ще разбере”, както и 
че само „разумните“ са, които 
„ще разберат“ (Даниил 12:10), 
понеже има това отношение към 
Този, Който е „пътят, истината и 
животът” (Йоан 14:6). А това не 
се отнася само за противоре-

чиви ежедневни новини или за 
истинските причини за опреде-

лени събития, а за самата ре-

алност, каквато е! И понеже на 
хората ще им е страшно трудно 
да разграничат реалността от 
илюзията - което е както опас-

но, така и вредно - има голяма 
вероятност да изтъргуват своя-

та съдба, ресурси и дори своя 
живот за неща, които смятат за 

реални, но които в края ще се 
окажат просто измамливи илю-

зии. Често пъти хората смятат 
за реални само онези неща, 
които могат да видят, да почу-

стват, да докоснат и пр., т.е. да 
възприемат със своите сетива. 
При това те считат всички други 
неща, които не могат да схва-

нат директно чрез сетивата, за 
нереални. Но това не е непре-

менно така „Реалните неща” би 
следвало да си съществуват, да 
бъдат трайни, а не да изчезват 
за миг като сън. Въпреки това 
много хора гледат на този свят и 
неговите материални предмети 
като на реален, тъй като могат 
да го почувстват, а понеже не 
биха могли да възприемат със 
сетивата си духовните, нема-

териалните неща, те ги считат 
за нереални. Но при все това 
Библията казва, че „видими-

те са временни, а невидимите 
вечни” (2 Коринтяни 4:18). По-

гледнато от тази гледна точка, 
непосредствените, материални 
неща, на които се радват хората 
за времето на своя относително 
кратък живот на земята, са като 
мъничка, несъотносима капчица 
в безкрайния океан на вечност-

та. Те са всъщност сянката, сън-

ят, илюзията, ако ги сравним с 
безсмъртните, вечни реалности 
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на вечността— които, в дълго-

срочен план, са единствените 
реални факти. Би било разумно 
от наша страна да бъдем на-

ясно с преходния характер на 
този свят и нещата, които му 
принадлежат, като им отдаваме 
съответното значение: „и които 
си служат със света, като че не 
са зависими от него; защото се-

гашното състояние на тоя свят 
преминава” (1 Коринтяни 7:31). 
Апостол Йоан подчертава съ-

щата мисъл, като обяснява, че 
„светът преминава, и неговите 
похоти; а който върши Божията 
воля, пребъдва до века“ (1 Йоан 
2:17) - също и апостол Петър, 
който ни напомня: „А Господни-

ят ден ще дойде като крадец, ко-

гато небето ще премине с буче-

ние, а стихиите нажежени ще се 
стопят, и земята и каквото се е 
вършило по нея ще изчезнат” (2 
Петър 3:10). Същата тази идея е 
визуално обрисувана в съня на 
цар Навухудоносор в лицето на 
камъка, който се търкаля надо-

лу, удряйки образа, представля-

ващ световните империи, като 
ги унищожава и срива на прах, 
след което израства в огромна 
планина, която ще устои зави-

наги като нескончаемото Бо-

жие царство (Даниил 2:44, 45). 
Всъщност, това е единствената 
реалност, която действително 
си заслужава да носи това име 
- тъй като всичко друго е прос-

то илюзия, макар привидно да е 
поддържано от „веществени до-

казателства.” През цялото вре-

ме Божието обещание за „ново 
небе и нова земя“ е било опре-

делено да поддържа живи не-

бесните реалности в умовете и 
сърцата на хората. И „сигурното 
пророческо слово“ е определе-

но да набележи реперите в чо-

вешката история, указващи като 
ориентир къде се намираме по 
линията на времето сред раз-

гръщащите се събития.

Времето на края

Библията говори за начало и 
край на света, като последният 
ще се предхожда от време на 
края. В тези времена на края, 

малко преди пришествието на 
нашия Господ Исус Христос, 
ще се случат някои уникални 
събития: Библията предсказва, 
наред с всичко останало, „глад 
и мор“ (Матей 24:7), които ще 
доведат до „смутове“, при това 
тези неща ще бъдат „само на-

чалото на страданията” (Марк 
13:8). „Началото на това време 
на скръб, което се с поменава 
тук, не се отнася за времето, 
когато ще се започнат да се из-

ливат язвите, а за един кратък 
период точно преди тяхното из-

ливане, докато Христос е в све-

тилището. В това време, докато 
краят на делото на спасение-

то тече, на земята ще настане 
скръб и народите ще се раз-

гневят, но въпреки това ще бъ-

дат удържани, за да не осуетят 
делото на третия ангел. В това 
време „късният дъжд“, или ос-

вежението от присъствието на 
Господа, ще дойде, за да даде 
сила на високия вик на третия 
ангел и да подготви светиите да 
устоят в периода, когато ще се 
излеят седемте язви.”¹ „И видях 
друг звяр, който възлизаше от 
земята; и имаше два рога при-

лични на агнешки; а говореше 
като змей. Той упражняваше 
всичката власт на първия звяр 
в неговото присъствие, и прину-

ди земята и живеещите на нея 
да се поклонят на първия звяр, 
чиято смъртоносна рана бе оз-

дравяла. И вършеше големи 
знамения, до там щото да на-

прави и огън да излиза от небе-

то на земята пред човеците. И 
мамеше живеещите на земята 
чрез знаменията, които му беше 
позволено да извърши пред звя-

ра, като казваше на живеещите 
на земята да направят образ 
на звяра, който беше ранен от 
сабята и оздравя. И позволи му 
се да даде дишане на зверо-

вия образ, така щото зверовия 
образ да продума; също и да 
направи да бъдат избити ония, 
които не се покланят на зве-

ровия образ. И принуждаваше 
всички, малки и големи, богати 
и сиромаси, свободни и роби, да 
им се тури белег на десницата 
или на челата им; за да не може 

никой да купува или да прода-

ва, освен оня, който носи за бе-

лег името на звяра, или числото 
на неговото име ” (Откровение 
13:11–17). Преди да се изпълни 
това пророчество за времето на 
края, трябва да се случат някол-

ко неща, за да стане възможно 
изпълнението му: 

1. Трябва да има някакъв вид 
глобално правителство с юрис-

дикция над „всички, малки и го-

леми, богати и бедни, свободни 
и роби.“ 

2. За да налага такива санк-

ции, ще трябва фундаментал-

ните човешки права и основни 
свободи на хората да бъдат 
временно отменени, а демо-

кратичните свободи, каквито ги 
познаваме, да бъдат напълно 
отменени. 

3. За да може хората да бъдат 
готови и склонни да се откажат 
от свободата си, ще трябва да 
има някакво драматично съ-

битие, което да ги наплаши до 
смърт, така че да се съгласят да 
продадат свободата си за илю-

зорна безопасност. 
4. Ще трябва да има някакъв 

вид световна универсална ад-

министративна структура, коя-

то да води отчетност за хората, 
така че да отбелязва кои са оне-

зи, които приемат белега на звя-

ра, и кои са хората, отказващи 
да го приемат.

5. И понеже последните, или 
така наречените „хора извън 
закона,“ са под забрана да про-

веждат всякаква икономическа 
дейност, ще трябва да е поста-

вен технически механизъм за 
блокиране сметките на „несъв-

местимите“ хора. Едно безка-

сово общество, базирано из-

ключително на карти и онлайн 
банкиране, осигурява перфект-

ните условия за целта. 
6. Ще трябва да се създаде 

атмосфера на подозрителност, 
така че хората, които отказват 
да приемат белега, да бъдат 
представяни като „опасност за 
обществото“ и „публична запла-

ха“, дотолкова че преследване-

то срещу тези хора (т.е. хората, 
които в действителност са по-

слушни на невидимия Бог) ще 
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7. Спорният въпрос ще бъде 
от религиозен характер и ще 
има общо с поклонение, тъй 
като в Откровение, глави 13 и 
14, хората са предупредени сре-

щу звяра и неговия образ.

Какво се случва в 
момента?

От всички 7 условия, които из-

броихме по-горе, първите 6 се 
изпълняват в значителна сте-

пен чрез последните събития... 
Но нека разгледаме настоящата 
ситуация: Без да се впускаме в 
дискусии доколко мащабна е ак-

туалната действителност по от-

ношение на опасността от пан-

демията КОВИД-19, едно нещо 
е напълно сигурно: Последици-

те, както икономически, така и 
обществени, са със сигурност 
реални! Въпреки факта, че това 
не е била най-широкоразпрос-

транената и смъртоносна пан-

демия, преживявана някога - без 
дори да се приближава до някои 
от другите морове, покосявали 
човешката раса - все пак можем 
да отбележим няколко безпре-

цедентни отклики на тази ситу-

ация: 
1. Вероятно това е първият път 

в световната история, при който 
повече от половината от светов-

ното население, в близо 50 стра-

ни, бе поставено в локдаун (или 
може би вторият път, ако вземем 
предвид Ной и неговото семей-

ство в ковчега). 
2. Забележително беше да ви-

дим, че държави, които са тра-

диционно враждебно настроени 
една към друга - страни като 
Китай, САЩ и Русия - възприеха 
малко или много подобен под-

ход към ситуацията, като приеха 
драстични мерки въпреки факта, 
че същите ще засегнат много 
дълбоко собствените им иконо-

мики. (Само в САЩ са доклад-

вани над 40 милиона безработни 
в резултат от това.) Но пред ли-

цето на общ враг националните 
интереси може да станат второ-

степенни и нациите може да се 

обединят на световно ниво, за 
да насърчат своя споделен нео-

гласен дневен ред - точно както 
предсказва книгата Откровение. 

3. Тъй като това се счита за 
световен проблем, бе наложе-

на необходимост от решение на 
световно ниво, определено да 
изведе до необходимостта от 
наднационална власт, която да 
координира реакцията - която е 
само отзвук на по-старото иска-

не за „един истински световен 
политически авторитет“ - заяве-

но от папата в Лаудато Си. Ще 
се изтъкне аргументът, че само 
едно глобално правителство ще 
съумее да се справи адекватно 
с кризата. И това, което ще стар-

тира с хигиенни, санитарни, об-

ществени и икономически мерки, 
ще се превърве впоследствие в 
задължителни религиозни мерки 
за всички обитатели на земята. 

4. Беше показано колко лесно 
е за един човек да стане запо-

дозрян или публичен враг, без 
да се налага да извършва нищо 
конкретно за целта. Или как, 
дори в едно демократично обще-

ство, човек би могъл да отиде в 
затвора на собствения си дом за 
неопределен период от време и 
без каквото и да било обвинение, 
само защото е „заподозрян“, че е 
заразен. Всичко това идва да по-

каже колко нестабилни и крекхи 
са всички демократични ценнос-

ти и свободи и колко бързо све-

тът, който някога сме познавали, 
може да се промени в една драс-

тично нова реалност. 
5. Аргументите, че касовите 

транзакции може да допринесат 
за разпространението на няка-

къв вид инфекция, може да дове-

дат безпроблемно до едно без-

касово общество, в което всички 
транзакции да се провеждат 
изключително чрез карти и бан-

кови преводи. Причината за тра-

гичната смърт на Джордж Флойд 
и последвалите бунтове може 
да се проследи  до грешката на 
човека, заплатил в кеш 20-дола-

рова банкнота, заподозряна, че 
е фалшива. Но колко от нас про-

веряват доколко автентични са 
банкнотите им, когато дават или 
получават пари в брой (или дори 
знаят как да направят това)? 
Така че има голяма вероятност 
това да се превърне в основание 
да се изисква преминаване към 
едно безкасово общество. 

6. Големи бунтове и грабежи 
може да последват икономиче-

ската рецесия, а ескалиращо-

то насилие може да доведе до 
по-драстични мерки от страна на 
властите, които ще си приписват 
все повече и повече правомощия 
и ще намаляват гражданските 
права на личността. Към момен-

та можем да видим Национална-

та охрана и други американски 
части, поставени по улиците на 
големите американски градове 
в отговор на гражданските раз-

мирици, и хората започват да се 
страхуват, че  полицейските ча-

сове може да се превърнат във 
Военен закон в защита срещу т.
нар. „домашен тероризъм“.

Какво следва? 

Очевидно всичко е подготвено 
за разгръщане на пророческите 
събития преди второто идване 
на Исус, изпълнението на което 
наближава повече отвсякога. Из-

правени пред настоящия смут и в 
очакване на бъдещия смут и хаос, 
някои избират да се отдадат на 
настоящия момент в максимална 
степен; други избират да излязат 
по улиците, а трети  избират да се 
въоръжат с търпение, да превклю-

чат на режим „храна, лекарства 
и оцеляване“ с надеждата, че ще 
надживеят каквато и ситуация да 
дойде, а после ще продължат да 
си живеят щастливо, след като 
бъдат разрешени основните про-

блеми в света. Всъщност, един-

ствените хора, които предприемат 
истинска подготовка - хората, кои-

то ще достигнат до един по-добър 
свят - са тези, които се подготвят 
духовно, като позволяват на Свя-

тия Дух да промени живота и ха-

рактера им по подобието на Хрис-

тос. Единствено те ще могат да 
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устоят непоколебимо сред настъп-

ващите изпитания и да достигнат 
до благословения бряг на веч-

ността. В този нов свят, приготвен 
от Бога за Неговите верни деца, 
„Той ще обитава с тях; те ще бъ-

дат Негови люде; и сам Бог, техен 
Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше 
всяка сълза от очите им, и смърт 
не ще има вече; нито ще има вече 
жалеене, ни плач, ни болка; пре-

дходното премина” (Откровение 
21:3, 4). Това е разликата между 
преходните човешки „реалности“ 
и вечната реалност на Бога, която 
предстои да се реализира. Той ни 
уверява, че думите относно това, 
че Той прави всичко ново, са „ве-

рни и истинни“  (Откровение 21:5). 

Всъщност, вярата не е нищо друго, 
освен една по-дълбока форма на 
реализъм, вземаща предвид не-

видими реалности, които ще пре-

възмогнат над илюзията, създаде-

на от материалния свят: „Вярата 
е даване на твърда увереност в 
ония неща, за които се надяваме 
– убежедения за неща, които не се 
виждат” (Евреи 11:1) И в деня на 
скорошното явление на Господа - 
„когато вярата ще се превърне в 
гледане,” - всички победители ще 
прогласят триумфално: „Ето, Тоя 
е наш Бог; Чакахме Го, и Той ще 
ни спаси; Тоя е Господ; чакахме Го; 
Ще се възрадваме и развеселим в 
спасението Му” (Исая 25:9). Но до-

тогава нека живеем с вяра, всеки 

ден сам за себе си, с умове, които 
продължават да пеят и да държат 
непоколебимо „дръзновението и 
похвалата на надеждата си” (Ев-

реи 3:6). И тогава ще Го видим от-

ново, сърцата ни ще тържествуват 
и никой няма да ни отнеме радост-

та (Йоан 16:22), понеже ще бъдем 
с Господа завинаги (1 Солунци 
4:17), за да се наслаждаваме на 
чудните и вечни небесни реално-

сти, каквито „око не е видяло, и 
ухо не е чуло, и на човешко сър-

це не е дохождало, всичко това 
е приготвил Бог за тия, които го 
любят” (1 Коринтяни 2:9).

Използвана литература
1 Опитности и видения, стр. 85.



Прав в 
Божиите очи

Библията говори за едно много тъжно време в история-

та, когато „всеки правеше каквото му се виждаше угодно” 
(Съдии 21:25). Може и да звучи, че няма нищо нередно 
в това да правиш, каквото ти се иска, но дали винаги е 
за добро? Какво би се случило с дете, което много обича 
близалки и ги яде постоянно, колкото си иска и по всяко 
време на денонощието? Дали това дете  ще остане здра-

во - или накрая ще се разболее? Мисля, че знаем отго-

вора... А какво ще кажеш, ако някои стиснати хора дой-

дат и ти откраднат нещо и те нарянат, защото са решили, 
че няма нищо нередно в това? Дали това би било нещо 
хубаво, или нещо лошо? Мисля, че знаем отговора... По-

някога хората мислят, че няма нищо нередно, а напълно 
грешат. Това създава големи проблеми за всички. И така, 
как да разберем кое е добро? Бог написа със собствени 
Си пръст върху две каменни плочи един набор от десет 
правила. И ние си имаме десет пръста, за да ни помогнат 
да ги запомним. Да, чували сте за тях - Десетте заповеди. 
Исус, Божият Син, дойде на земята в човешка плът, за да 
живее един съвършен живот и да ни покаже как да живеем 
според Десетте заповеди. Той дори си позволи да умре, за 
да може на нас да ни бъде простено за всички онези пъти, 
когато не сме постъпвали правилно. С Божията сила Той 
възкръсна от мъртвите и сега е на небето, като ни помага 
оттам. Когато се молим на Бога и се молим да ни напише 
Десетте заповеди в умовете и сърцата, ние самите сме 
по-щастливи и по-добри към другите. И накрая започваме 
да вършим това, което е добро в очите на Бог, а не само 
в собствените ни очи. „Очите Господни са на всяко мяс-

то и наблюдават злите и добрите” (Притчи 15:3). Той ни 
вижда  -  нас и всичко онова, което правим, точно както, 
ако бяхме заснети на видео. Но Той не вижда само отвън. 
Нашият Създател може да чете мислите ни и да знае как-
во мислим. Той иска да ни помогне да мислим и да вър-

шим това, което е добро, благородно и истинно. Така че 
най-добрата молитва, която може да отправим към Него, 
е: „Сърце чисто сътвори в Мен, о Боже; и правилен дух об-

новявай вътре в мене... Възстанови ми радостта от Твоето 
спасение; и ме поддържай с Твоя свободен дух” (Псалм 
51:10, 12). Да, с един правилен дух, даден ни от Бога, мо-

жем да бъдем не само чисти в Неговите очи, а и радостни 
в нашите. Нека това бъде нашата цел!
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