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Отхвърляне на всеки принцип
 

Отхвърляне!
Да се отхвърли валидния авторитет на здравите 
божествени принципи е равностойно на това да се 
покани бедствие

От дързък атеизъм към 
сляпа религия (част 3)
Създателят на вселената, както е разкрит в Своето 
слово, взема превес над прищявките на елита

На ръба на пропастта
В този опасен и несигурен момент от историята 
трябва да се притискаме към единствения Източник 
на сигурност

Сега е вашият час, и на властта 
на тъмнината
Събитията напоследък посочват, че над земята 
надвисва сянката на духовен мрак

Предадена е невинна кръв 
Страданията, пред които се изправи нашият 
Учител, скоро ще бъдат вкусени от Неговите деца 
днес

Дом, изпълнен със символи
Илюстрацията, която Бог ни дава чрез службата в 
светилището, ни носи надежда

Живот в дните на Голиат
Известната история на вяра и кураж резонира 
в наше време

За децата
Изправени пред големи предизвикателства

Обмисляли ли сте някога идея-

та да разпространявате „Вестител 
на Реформацията“ сред хората, с 
които се срещате, или които по-

знавате? Това списание все пове-

че се замисля и проектира така, че 
да отговаря на реалния духовен 
глад на хората от днешното об-

щество, като проследява именно 
навременната линия на мисълта, 
проворикарана от актуалните съ-

бития. Сега, когато библейското 
пророчество се разгръща пред 
очите ни, защо да не си носим по-

дръка няколко такива списания, с 
готовност да ги споделяме с искре-

ни и мислещи хора, които се боят 
от Бога и жадуват да разберат как-

во се случва в света в момента?
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Уводна статия

Забележете с каква скорост се 
променя настоящият свят, дотолко-

ва, че дори медиите не смогват да 
отразят всички промени! Божието 
слово казва: „Тогава се възцари над 
Египет нов цар, който не познаваше 
Йосифа” (Изход 1:8). Патриархът 
Йосиф бе положил една мъдра и ус-

пешна основа за нацията, която бе 
поверена на неговия надзор—но в 
по-късните поколения нацията оче-

видно избра да забрави наследство-

то, предадено от този велик Божи 
мъж, както и благословенията, които 
той им донесе.

Нека отбележим също, че ос-

нователите на Съединените щати 
бяха напълно наясно, че свобо-

дата би могла да бъде гаранти-

рана единствено чрез опазвнето 
и съхраняването на библейските 
принципи в новото общество, кое-

то предстоеше да се сформира. 
Джордж Вашингтон често бива 
изтъкван с изявлението си в тази 
връзка: „Невъзможно е светът да 
бъде правилно управляван без 
Бога и Библията.” Друг един ранен 
американски държавник, Андрю 
Джаксън, продължи да поддържа 
концепцията на висок респект към 
Библията, като каза: „Тази кни-

га, Сър, е Канарата, върху която 
стъпва републиката,”¹, а Даниел 
Уебстър заключи: „Ако се придър-

жаме към принципите, на които 
ни учи Библията, страната ни ще 
продължи да просперира и прос-

перитетът й няма да има край; 
но ако ние и нашите наследници 
пренебрегнем нейните наставле-

ния и авторитет, никой не може 
да каже каква изненадваща ката-

строфа може да ни постигне и да 
погребе цялата ни слава в дълбо-

ко забвение.”² По-късно, през 1885 

г., една скромна писателка на име 
Е.Г.Уайт, щеше да напише изя-

вление в очакване на промените, 
които наблюдаваме да се случват 
днес. Това изявление, пълно с 
прозрение, съдържа толкова мно-

го детайли, че е невъзможно да 
повярваме, че тук става въпрос 
просто за някаква човешка логика 
и размисъл, които са дотолкова из-

кусни, че са успели да предвидят 
едно толкова сложно и неочаквано 
бъдеще.

„Чрез указа, налагащ папската 
институция в престъпване на Божия 
закон, нашата нация ще се откъсне 
напълно от праведността. Когато 
протестантизмът протегне ръка през 
бездната, за да хване ръката на рим-

ската власт, когато премости бездна-

та, за да си стисне ръка със спирити-

зма, и когато, под въздействието на 
този троен съюз нашата държава ще 
отхвърли всеки принцип на нашата 
Конституция като едно протестант-

ско и републиканско управление, 
като подготви разпространяването 
на папските лъжи и заблуди, тогава 
може да знаем, че е дошло времето 
за чудотворното действие на Сатана 
и че краят е близо.”³

Скоро след това, когато изпъл-

нението на предреченото по-горе 
все още е изглеждало немислимо, 
Теодор Рузвелт (Президент на САЩ 
1901–1909) се опита да си пред-

стави съдбата на обществото без 
Писанията, като каза: „Ученията на 
Библията са така вплетени в целия 
ни граждански и обществен живот, 
че би било буквално невъзможно за 
нас да си представим какво би пред-

ставлявал този живот, ако тези уче-

ния биха били премахнати.”⁴
Ако този именит държавник беше 

жив, за да види, че е възможно да се 

живее в тази красива държава, без 
толкова много да се преподава Биб-

лията и без тя да има чак толкова 
близка връзка с нашия граждански 
и обществен живот, наистина щеше 
да успее да си представи живота без 
нейните учения и да разбере защо 
в нашето общество сме достигнали 
дотам, че да отхвърлим тази култура 
дотолкова, че целият ни фундамент 
да се окаже на практика изгубен!

В ежедневните ни срещи с хора-

та в света днес трябва да се молим 
за прозрение кой е отворен за едно 
цялостно разяснение на нещата, 
които се случват, който може да се 
обогати достатъчно от един семпъл 
отговор, както и кой, от друга страна, 
не поддържа никакъв интерес.

Приканвам читателя да обмисли 
доказателствата и да вземе своите 
съответни решения.

Шеметно се доближаваме до 
часа, предсказан през 1899 г.: „Ко-

гато протестантските църкви се 
обединят със светската власт, за да 
поддържат една фалшива религия, 
срещу която заради своето про-

тивопоставяне техните предци са 
понесли най-сурово преследване, 
тогава ще бъде наложена папската 
събота чрез обединения авторитет 
на църква и държава. Ще има едно 
национално отстъпление, което ще 
приключи в сриване на нацията.”⁵

Господ да ни ръководи и помага.
 

Използвана литература
1 http://www.biblebelievers.com/Grady1.
html
2 http://www.leaderu.com/orgs/cdf/onug/
webster.html
3 Свидетелства към църквата, т. 5, 
стp. 451. 
4 https://www.goodreads.com/quotes
5 Евангелизъм, стp. 235.
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ОТХВЪРЛЯНЕ!

ОТ Дейвид Жиц

Конституцията на Съединените 
щати има своето особено място в 
пророческите събития, които ще се 
разиграят много скоро на земята. 
Този документ в четири страници, 
написан върху пергамент,  остава 
като най-старата писмена и коди-

фицирана национална конститу-

ция в сила днес. Нейните принципи 
представляват базата за характера 
на тази особена нация. Когато Съе-

динените щати „ще отхвърлят все-

ки принцип на своята Конституция 
като протестантско и републиканско 
управление, и като подготвят раз-

пространяването на папските лъжи 
и заблуди, тогава може да знаем, 
че е дошло времето за чудотвор-

ното действие на Сатана и че краят 
е близо.”1 Всеки вярващ в скорош-

ното завръщане на Исус Христос, 
който има поглед върху знамени-

ята на времето, би трябвало да е 
заинтересуван от Конституцията на 
Съединените щати. Без значение 
на националност, всички следва да 
бъдат заинтересувани от свободите, 
гарантирани чрез този документ.

Фундаменти
Адвентното движение не би мог-

ло да се зароди в друга нация през 
1844 г. Свободата да се проповядва 
Първата, Втората и Третата ангел-

ска вест от Откровение, глава 14, би 
могла да възникне само в земя, коя-

то не е признавала друг върховен 
авторитет освен този на Създателя. 
По това време единствено Съеди-

нените щати на Америка са гаран-

тирали свободите, които биха поз-

волили свободното прогласяване 
на благовестието. Декларацията за 
независимостта, издадена на 4 юли 

1776, заявява, че „Ние държим след-

ните истини като очевидни от само 
себе си, а именно, че всички хора 
са създадени равни, че са надарени 
от своя Създател с определени не-

отчуждими Права, че измежду тези 
права са правото на Живот, Свобо-

да и Търсене на щастие.” Правата, 
дадени от Създателя, биха могли да 
се отнемат единствено от Него. В 
други нации правата на гражданите 
се предоставяли от правителствата 
и суверените. При това положение, 
онова, което правителството пре-

доставя, то може и да го отнеме. Но 
това, което Създателят е дал, никое 
правителство не може да отнеме.

За да осигури, че тези принципи 
на една дадена от Създателя сво-

бода ще залегнат в основата на 
едно ограничено управление, на 
21 юни 1788 била ратифицирана 
Конституцията на Американските 
щати. Първите думи от тази Кон-

ституция, „Ние, народът“, задават 
нова динамика, при която прави-

телството служи на народа, а не 
народът да обслужва държавата 
или някакъв суверен. Народът, 
хората са суверенът, тъй като сво-

бодата на всяка личност бива пре-

доставена от неговия Създател. 
„Ние, народът на Съединените 
щати, с оглед на това да създадем 
един по-съвършен съюз, учредя-

ваме справедливост, гарантираме 
вътрешно спокойствие, осигуря-

ваме обща защита, насърчаваме 
общото благосъстояние и осигу-

ряваме  благословенията на сво-

бодата на нас самите и на нашите 
потомци, постановяваме и учредя-

ваме настоящата Конституция за 
Обединените щати на Америка.”²

Но все пак пред тези права е сто-

яло изкушението да бъдат потъпка-

ни. Не е било изключено да дойдат 
правителства, които да не зачетат 
тези свободи. Към Конституцията са 
внесени допълнения, които са има-

ли за цел да осигурят, че това няма 
да се случи. Първите десет поправ-

ки на Конституцията са дефинирани 
колективно като Поправки във връз-

ка с правата. Първите от тези реви-

зии кодифицира шест свободи:
„Конгресът няма да постановява 

никакъв закон във връзка с учредя-

ването на религия, нито запреща-

ващ свободното упражняване на съ-

щата; нито ограничаващ свободата 
на словото или печата; нито правото 
на хората да се събират свободно и 
необезпокоявани, както и да насоч-

ват петиция към Правителството в 
търсене на обезщетение срещу по-

несена несправедливост.”³
Тези шест свободи са групирани 

в две групи от по три свободи: сво-

бода на религията и нейното упраж-

няване; свобода на речта и печата; 
както и свобода за събиране и пряко 
отнасяне на петиция към правител-

ството. Става ясно, че едната група 
права не може да съществува без 
другата. Свободата на религията 
включва правото на поклонение. 
Свободата на речта включва пра-

вото да се издава, което е свобода 
на словото. Свободата за събиране 
включва събиране на граждани, кои-

то да се отнесат пряко към власти-

мащите. И всички шест от тези сво-

боди не могат да съществуват една 
без друга. Свободата на религията 
включва свободата да се публику-

ват ученията на тази религия и да се 
правят събрания за обсъждане на 
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такива учения. И в случай че една от 
тези свободи бъде оттеглена, всич-

ки изпадат в опасност. Без свобода 
на речта няма свобода на религия-

та, същото важи и за всички шест 
свободи.

Учредителите на Съединените 
щати потвърдиха, че Съединените 
щати ще се отличават с принципите, 
учредени в тази Конституция. Джон 
Адамс, който служил като втория 
президент на САЩ, заявява, че „ние 
сме нация на закони, а не на хора.” 
Патрик Хенри, който става известен 
с изявлението си: „дайте ми свобо-

да или смърт,” когато събранието 
във Вирджиния решавало дали да 
се присъедини към призива за не-

зависимост, заявява също, че „сво-

бодата трябва да е пряката цел на 
вашето управление.” Такива са били 
мислите на хората, учредили новата 
нация.

Бързо превъртане напред
Изминават повече от 233 години, 

откакто Конституцията на Съедине-

тите щати получава ратификация 
(1787). През този период нацията 
преживя удивителен просперитет и 
бива разтърсена от криза. Преживя-

ва опустошителна гражданска война 
и понася страдание, докато вериги-

те на робството не бъдат отстране-

ни. Участва в две световни войни и 
устоява на ужасите на комунизма.

Тя се разширява от Атланти-

ческия океан до крайбрежието на 
Тихи океан, като отваря път за всеки 
човек на плената да се свърже „он-

лайн.” Понася голяма депресия и 
в момента се намира сред масова 
пандемия. На всяка точка от свое-

то пътуване, както възходите, така 
и паденията, Конституцията е била 
пробният камък, който да ръководи 
правителствените служители.  Клет-

вата за служба, направена от по-

вечето правителствени служители, 
включва обет да защитават Консти-

туцита на Американските щати.
Клетвата на президента отдава 

абсолютен приоритет на защита-

та на Конституцията, докато заема 
поверения му пост: „Аз се заклевам 
тържествено (или потвърждавам), 
че ще изпълнявам вярно поста на 
Президент на Съединените щати, 
както и съобразно всички мои спо-

собности ще съхранявам, защита-

вам и опазвам Конституцита на Съ-

единените щати.”⁴

Но именно този докуменет в 
момента бива директно атакуван. 
Неприятелят на душите вижда, че 
свободата на изразяването трябва 
да бъде репресирано. Истината е 
препятствие пред неговите планове 
да измами човечеството. Днес виж-

даме призив да се репресират сво-

бодите, гарантирани от Конститу-

цията. Набира сила представата, че 
държавата е източникът на правата. 
Живеем във време, когато истината 
се нарича „слово на омраза.”

Пример за това е постановление-

то на Върховния съд от юни 2015, 
което легализира еднополовия брак. 
В това постановление съдът разпо-

режда едно изчерпателно право, че 
еднополовият брак бива гарантиран 
от Конституцията. В несъгласието си 
спрямо това решение асоциираният 
член на правосъдието на Върховния 
съд на Американските щати Самуел 
Алито предупреждава: „Днешното 
решение…. ще се използва за ох-

улване на американците, които не 
ще бъдат склонни да се съгласят с 
новата  общоприетост . . . [Това] ще 
се използва от хората, решени да 
изличат и най-малкия помен на не-

съгласие.  Хората, които ще се при-

държат към старите вярвания, ще 
могат едва да промълвят мислите 
си в отдалечените кътчета на до-

мовете си, но ако повторно изрекат 
тези си становища на обществено 
място, ще поемат риска да бъдат 
заклеймени като фанатици и да бъ-

дат третирани като такива от прави-

телства, работодатели и училища. 
. . . Като налага своите собствени 
възгледи върху цяла една държава, 
мнозинството [в съда] улеснява  из-

ключването от обществото на мно-

гото американци, които поддържат 
традиционните идеи.”⁵

Учредителите на нацията не 
биха и представили, че думите им 
биха могли да се използват по такъв 
начин.

На 15 юни 2020, пет години след 
решението, че бракът не е това, 
като което го дефинира Писанието, 
брак между един мъж и една жена, 
съдът отива по-далеч, заявявай-

ки, че терминът „пол“ следва де се 
предефинира. Съдът постановява, 
че в закона за дискриминация „пол“ 
означава повече от биология. Сега 
полът се тълкува в смисъл на лич-

ното предпочитание и идентичност 
на личността.

Жените може да твърдят, че са 
мъже, а мъжете може да твъдят, че 
са жени, при което всеки е правно 
задължен да приема такива оче-

видни лъжи като истинни, като поне-

се наказание, ако откаже.
В повторно изразяване на не-

съгласие Съдия Алито предупреж-

дава, че това решение игнорира 
„докладите, депозирани от широк 
кръг религиозни групи—хриситяни, 
евери и мюсюлмани—изразява сил-

но опасение, че възприеманата към 
момента позиция на Съда „ще про-

вокира открит конфликт с работода-

телски практики, базирани на верски 
принципи на много църкви, синагоги, 
джамии и други религиозни институ-

ции.’ ”⁶ Един базов прочит на реше-

нието, че „полът“ е повече от биоло-

гичен признак, би заставило хората, 
които държат библейските дефини-

ции за мъж и жена, да наемат или 
задържат като служители личности, 
които отричат тези библейски дефи-

ниции.
Бавно, но сигурно принципите 

на Конституцията като защитаващи 
едно „протестантско и републикан-

ско управление,” биват предефини-

рани. Ние ще имаме свободата да 
говорим открито срещу тези проме-

ни, но докога? Подготвя се пътят за 
изпълнение на свидетелството на 
Господната служителка.

Отхвърляне
Обърнете внимание на проро-

ческото предупреждение. Когато 
Съединените щати „отхвърлят все-

ки принцип от своята Конституция 
като протестантско и републиканско 
управление и  като подготвят раз-

пространяването на папските лъжи 
и заблуди, тогава може да знаем, 
че е дошло времето за чудотворно-

то действие на Сатана и че краят е 
близо.”⁷

Какво означава „да отхвърля”? 
Речникът на Уебстър 1828 дефини-

ра тази дума като „да отхвърля, да 
отстраня, да отритна, да освободя 
като неприложимо и невалидно.” 
Когато социалната тъкан е разкъса-

на и знаменията в природата уско-

ряват разрушаването на планетата, 
падналите църкви ще се постарят 
да смълчат малката група, която го-

вори истината. Какво ги възпрепяст-

ва да ни смълчат? Нищо друго ос-

вен четири страници на пергамент и 
думите, написани върху тях. Или с 



6 ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията

други думи, всичко онова, което стои 
между свободното прогласяване на 
истината и нейното потискане.

А сега нека погледнем по-за-

дълбочено Свидетелството. Дали 
Конституцията ще бъде отхвърлена 
сама по себе си? Не. Изявлението 
декларира, че враговете на истина-

та ще „отхвърлят всеки принцип“ в 
нея. Като документ, страниците ще 
останат, но принципите, които поз-

воляват свободите, предоставени 
от Конституцията, ще бъдат отхвър-

лени, при което ще се създаде едно 
ново „безопасно пространство,“ къ-

дето заблудата може да се ползва 
с върховна власт, а прогласяването 
на истината ще бъде потискано.

Двата примера, които дадохме 
с решенията на Върховния съд, по-

казват как семената на посятата за-

блуда произвеждат плодове. Също 
както Осия предупреди Израил, ко-

гато отиваха в заблуда, „посяха вя-

тър и ще пожънат вихрушка“ (Осия 
8:7). Какво друго освен социален 
хаос би могло да последва от такива 
решения, които нарушават самите 
принципи на Конституцията?

Преди повече от 100 години беше 
дадено предупреждението за този 
социален хаос, при което започнаха 
да се наблюдават знаменията. Гос-

подната служителка писа: „Знаме-

нията на времето—войни и слухове 
за войни, стачки, убийства, обири и 
катастрофи—всичко това говори, че 
краят на всичко е наближил. Божие-

то Слово заявява: „И както бяха Но-

евите дни, така ще бъде пришестви-

ето на Човешкия Син. Защото, както 
и в ония дни преди потопа, ядяха и 
пиеха, женеха се и се омъжваха до 
деня, когато Ное влезе в ковчега, и 
не усетиха, докато дойде потопът 
и завлече всички, така ще бъде и 
пришествието на Човешкия Син“ 
(Матей 24:37–39). Колко е правил-

но това описание на състоянието 
на днешния свят. Ежедневниците 
са изпълнени с новини за развод и 
брак след развода—бракът, осъден 
по думите на Спасителя—изпълне-

ни с разкази за развлечения и игри, 
брутални състезания, в които чо-

вешки същества се обезобразяват 
един друг, за да демонстрират своя-

та брутална сила.”⁸
Това сме ние. Едно общество 

в състояние на хаос, в което пред-

полагаемите християнски църкви 
се покланят пред хаоса, като няма 

изгледи за нищо друго, освен още 
повече социални размирици. Про-

рочеството, дадено за отмяната на 
конституционните права, беше едно 
предупреждение, което имаше за 
цел да подбуди Божиите хора към 
действие. Нещата не се случват 
просто за да добият някакъв обрат и 
да се върнат обратно в своето „нор-

мално“! Можете ли сега да различи-

те знаменията?

Предупреждение, което 
призовава към действие

„Също както приближаването на 
римските армии бяха знак за учени-

ците за надвисналото унищожение 
на Ерусалим, така и това отстъпле-

ние може да бъде знак за нас, че гра-

ницата на Божието дълготърпение е 
достигната, че мярката на нечести-

ето на нашата нация е изпълнена,  
както и че ангелът на милостта се 
приготвя да отлети, за да не се вър-

не никога повече. Тогава Божиите 
хора ще се потопят в онези сцени на 
бедствие и скръб, които пророците 
бяха описали като времето на Яко-

вовата скръб. Виковете на верните, 
преследвани хора се възнасят до 
небето. И също както кръвта на Авел 
викаше от земята, има гласове, кои-

то викат към Бога от гробовете на 
мъчениците, от гробните покои на 
морето, от пещерите по планините, 
от манастирските трезори: „Докога, 
Господарю свети и истинни, не ще 
съдиш и въздадеш на живеещите 
по земята за нашата кръв?“

„Господ извършва делото Си. Ця-

лото небе е в движение. Съдията на 
цялата земя се приготвя да стане и 
да въздаде за Своя уронен автори-

тет. Белегът за освобождение ще се 
постави върху хората, които пазят 
Божиите заповеди, които почитат 
Неговия закон и отказват белега на 
звяра и неговия образ.

„Бог е разкрил какво означава 
да се обявиш на коя страна си в по-

следните дни, за да могат Неговите 
хора да се подготвят да устоят сре-

щу бурята на опозицията и гнева. 
Хората, предупредени за събитията 
пред тях, не трябва да си седят в 
спокойно очакване на предстояща-

та буря, успокояващи се, че Господ 
ще закриля Своите верни в деня 
на скръбта. Ние трябва да сме като 
хора, очакващи своя Господ не в 
бездейно очакване, а в сериозна ра-

бота, с непоколебима вяра. Сега не 

е време да оставяме ума си да бъде 
погълнат от неща с малко значе-

ние. Докато хората спят, Сатана ак-
тивно подрежда нещата, така че за 
Божиите хора да не остане милост, 
нито справедливост. Движението за 
налагане на неделята си прокарва 
път в тъмнина. Лидерите прикриват 
истинския въпрос, така че мнозина, 
които ще се присъединят към дви-

жението, не виждат накъде ги вле-

че подводното течение. Това, което 
изповядват, е привидно умерено 
и християнско, но когато започне 
да говори, ще открие духа на змея. 
Наше задължение е да направим 
всичко по силите си, за да отвърнем 
застрашаващата ни опасност. Тряб-

ва да се постараем да обезоръжим 
предразсъдъка, като се поставим в 
подходяща светлина пред хората. 
Пред тях трябва да поставим истин-

ския въпрос, като по този начин се 
застъпим в най-ефективния протест 
срещу мерките за ограничаване 
свободата на съвестта. Трябва да 
изследваме Писанията и да бъдем в 
състояние да обясним причината за 
нашата вяра. Пророкът казва: „Не-

честивите ще постъпват нечестиво; 
и никой от нечестивите не ще разбе-

ре; но мъдрите ще разберат.”⁹
Нека прочетем тези думи така, 

както Бог е възнамерявал да ги 
прочетем. Нека разберем, че вре-

мето на края ни е застигнало. Нека 
се придържаме към нашата вяра в 
настоящата истина, както никога 
допреди. Нека имаме готовност да 
изречем думите, които Бог е дал на 
Своите хора да кажат при явлението 
на нашия Господ и Спасител: „Ето, 
тоя е нашият Бог; чакахме Го, и Той 
ще ни спаси; Тоя е Господ; чакахме 
Го; ще се възрадваме и развеселим 
в спасението Му” (Исая 25:9). 
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ДЪРЗЪК АТЕИЗЪМ 

СЛЯПА РЕЛИГИЯ

ОТ

КЪМ

Част 3 от 3

ОТ Валтер Лукич

Основният, духовно деструкти-

вен ефект на Френската револю-

ция е предсказан в Откровение 
11:7, 8: „И когато те свършат да 
свидетелстват, звярът, който изли-

за от бездната, ще воюва против 
тях, ще ги победи и ще ги убие. И 
труповете им ще лежат на улица-

та на големия град, който духовно 
се нарича Содом и Египет, където 
беше разпънат и нашият Господ.”

Историческите доклади пре-

доставят изобилни доказателства, 
че „звярът, който излиза от без-

дната“ (френските революционни 
сили, вдъхновени от философия-

та на рационализъм и атеизъм от 
Просвещението), действително 
воюват срещу двамата свидетели 
(свидетелството на Писанието за 
Христос) по време на Френската 
революция, че наистина ги побеж-

дават (за известно време, като 
потискат християнската религия и 
въвеждат богохулни култове), как-

то и че ги убиват в града, „който 
духовно се нарича Содом и Гомор, 
където беше разпънат и нашият 
Господ“. През 18-ти век Франция, 
и по-особено нейната столица Па-

риж, е известна като източник на 

философията на рационализма от 
Просвещението.

„Имануел Кант определя „про-

свещението“ в своя известен при-

нос към дебата по въпроса в едно 
есе със заглавие „Отговор на въ-

проса: какво е просвещение?“ 
(1784) като освобождаване на 
човечеството от  „липсата на зря-

лост, която само си е причинило“; 
„липсата на зрялост, т.е. недораз-

витост“, е неспособността да из-

ползваш собственото разбиране 
без ръководството на някой друг.“. 
. . Кант дефинира просвещението 
като процеса да предприемеш да 
мислиш сам за себе си, да прило-

жиш и да разчиташ на собствения 
си интелектуален капацитет, за да 
определиш в какво да вярваш и 
как да постъпваш.”¹

Баща на съвременната 
демокрация

Вярно е, че много идеи, застъп-

вани от философите на Просвеще-

нието, не са противни, а по-скоро 
заслужават да бъдат обмислени. 
Много от техните мисли и пред-

ложения за социална реформа са 
насочени към големите социални 

неравенства и злини, потискането 
на бедните и отхвърлените групи, 
както и низките, несправедливи и 
суеверни практики на доминира-

щата църква. Въпреки това оба-

че фундаменталният проблем на 
тези мислители се състои в това, 
че разчитат на човешкия разум 
за всякакви социални и морални 
реформи. Жан Жак Русо (1712–
1778) бива често наричан баща-

та на съвременната демокрация. 
Русо защитава тезата, че човек е 
добър по природа, а се покварява 
от своите социални и политически 
институции. Това схващане про-

тиворечи на библейския възглед 
за падналото естство на човека. 
Според Русо не е спасителната 
благодат на Господ Исус Христос 
е спасението на човешкия род, а 
връщането към природата.

Така наречените френски „фи-

лософи“ (напр. Волтер, Даламбер, 
Дидро, Монтескьо) представляват 
интелектуалните лидери на наци-

ята, които сериозно подкопават 
всяко доверие в една божест-

вена, свръхестествена връзка. 
Така наречените енциклопедисти 
(Дидро и Дааламбер), и най-вече 
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Барон Холбах, открито насърча-

ват атеизма и осмиват християн-

ската религия. Дори философите 
от Просвещението, които са счи-

тани за „умерени“, като Жан Жак 
Русо, изразяват в трудовете си 
идеи (като „генералната воля“ на 
Русо), които по-късно захранват 
различни форми на тираничност и 
терор от страна на уж „просветле-

ната група“, които провеждат „ге-

нералната воля“ за общото благо 
на масите (например възприета от 
Робеспиер при Френската рево-

люция). Както стана ясно по-горе, 
Френската революция, особено 
по време на Царството на терора, 
провежда брутална дехристияни-

зация на цялата нация, обезчестя-

ва църкви, изгаря Библии и хрис-

тиянски книги, въвежда богохулни 
и неморални култове към Разума 
и Върховното същество, при което 
безмилостно убива, изпраща на 
заточение в наказателни колонии 
или оковава към галери хиляди 
жертви. Съкрушителните доказа-

телства посочват, че нашият Гос-

под наистина бива разпънат в този 
голям град, революционното насе-

ление на Франция.

„Смъртоносна рана“– 
първоначално нанесена, 
а впоследствие 
излекувана

Френската революция изпъл-

ни и друго апокалиптично про-

рочество. Революцията нанася 
смъртоносен удар по главата на 
отстъпилата църква, която се про-

тивопоставя и преследва „двамата 
свидетели“—свидетелството на 
Писанието от Стария и Новия За-

вет и верните хора на Бога—през 
време на един дълъг период от 
1,260 години (Откровение 11:3). 
Когато генералът на Наполеон, 
Бертие, взема в плен папа Пий 
VI през февруари на 1798 година, 
папството губи контрол над града 
Ватикан и над папската държава 
(особено от 1870), а впоследствие 
и властта си върху светските и по-

литическите въпроси. Образно ка-

зано, светската глава на папството 
получава смъртоносна рана. Въ-

преки че новият папа (Пий VII) е 
избран за две години след смъртта 
на Пий VI и независимо Конкорда-

та, който папа Пий  VII подписва 
с Наполеон I в Париж на 15 юли 
1801, папството остава смърто-

носно наранено в качеството си 
да упражнява главно политиче-

ско влияние. Наполеон I подписва 
Конкордата с папството не защото 
има желанието да оправомощи 
Рим. Желанието му е по-скоро да 
се примири с римските католици 
във Франция, за да консолиди-

ра собственото си влияние върху 
властта. Наполеон не възвръща 
на църквата обширните й земевла-

дения и дарения, конфискувани в 
хода на революцията. Освен това 
императорът избира епископи и 
извършва надзор върху финанси-

те на църквата, което демонстри-

ра, че везната на отношенията 
църква–държава клони категорич-

но в негова полза.
Отношенията църква–държава 

започват да се променят, когато 
на 11 февруари 1929 Мусолини 
от името на кралство Италия под-

писва друг Конкордат (Латеранска 
спогодба) този път с папа Пий IX. 

Тази спогодба признава град Ва-

тикан за независима държава под 
суверенитета на Светия престол 
и дава право на Католическата 
църква да ползва парично обез-

щетение за загубата на Папската 
държава през 1870. От времето 
на Латеранската спогодба зана-

пред може да се каже наистина, че 
смъртоносната рана, нанасена на 
папството от Революционна Фран-

ция, започва да оздравява.
Забележително е да установим 

на страниците на свещената Биб-

лия, че смъртоносната схватка от 
18-то столетие между хуманистич-

на, атеистична и либерална Фран-

ция, от една страна, и  отстъпила-

та християнска църква, от друга 
страна, е пророкувана с удивител-

на точност през първи век сл.Хр.! 
Глава 13 на Откровение обрисува 
страховитото чудовище със седем 
глави и десет короновани рога, из-

лизащо от морето. Тогава Йоан, 
авторът на Откровение, вижда 
нещо необичайно: една от главите 
на този звяр, излизащ от морето, 
изглежда смъртоносно ранена, но 
за изненада на Йоан, тази смър-

тоносна рана се възстановява: „И 
видях една от главите му, като че 
ли смъртно ранена, но смъртонос-

ната му рана оздравя; и цялата 
земя се удивляваше след звяра” 
(Откровение 13:3).

Следващата част на видението 
посочва, че възкръсналата глава 
на звяра със седем глави от море-

то ще упражнява основно влияние 
върху световните дела и върху жи-

вота на обитателите на тази пла-

нета. Фактът, че тази сила претен-

дира, че е религиозен авторитет, 

Звярът със седем глави 
от морето ще упражнява 
основно влияние върху 
световните дела и върху 
живота на обитателите на 
тази планета.
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проличава от това, че изисква и 
получава поклонение: „и се покло-

ниха на змея, защото даде власт 
на звяра; и се поклониха и на звя-

ра, като казваха: Кой е като този 
звяр? Кой може да воюва против 
него?” (стих 4). Змеят в апокалип-

тичните пророчества символизира 
първично Сатана и производно 
спиритични и пантеистични демо-

нични сили. Звярът, излизащ от 
морето в Откровение 13, не е друг 
освен отстъпилата християнска 
църква, която получава смърто-

носната рана по време на Френс-

ката революция, но която започва 
да оздравява с възстановяване 
светската власт на папството.

От особен интерес за изуча-

ващите апокалиптичните проро-

чества е втората част на Откро-

вение 13, въвеждаща друг звяр, 
който излиза от земята и прилича 
на двурого агне, но говори като 
змей. Този звяр от земята работи 
в тясно сътрудничество с първия 
звяр: „Той упражняваше цялата 
власт на първия звяр пред него 
и принуди земята и живеещите 
на нея да се поклонят на първия 
звяр, чиято смъртоносна рана бе 
оздравяла” (Откровение 13:12).

Много изучаващи Библия-

та разпознават във втория звяр 
от Откровение 13 Съединените 
американски щати. Библията учи 
ясно, че религиозната власт, чия-

то смъртоносна рана оздравява, 
съвместно с водещата световна 
суперсила–Обединените щати, 
ще направят един полотически 
съюз и ще окажат съдействие на 
Римската църква, като налагат ре-

лигиозните й догми и изискат при-

нудително поклонение пред рели-

гиозната й власт.

 Кратко изследване на 
хода на махалото от 
времето на френската 
революция до днес  

След като разпознахме главни-

те играчи на религиозно-политиче-

ската сцена на библейските апо-

калиптични пророчества за края 
на времето (от 1798 насам), бихме 
искали да изследваме накратко 
ходовете, съюзите и конфликтите 

от Френската  революция до днес. 
Наред с това ще разгледаме на-

кратко позицията и ролята на Бо-

жия народ в същия период. 
Няма съмнение, че хуманис-

тичните, рационалистични и пре-

димно агностични или атеистични 
сили, вкоренени във философията 
на Просвещението, удържат гос-

подство във времето след Френс-

ката революция до днес.
И без да се задълбочаваме до-

пълнително, нека посочим само 
главните събития, ходове, идеи 
и идеологии, които доказват без-

спорно, че семената, посети от 
т.нар. философи на Просвещение-

то, са дали резултат в изобилна 
жетва.

Докато никаква успешна поли-

тическа революция, съезмерима 
с Френската революция, не се ма-

териализира в Европа през 19-ти 
век, Европа така и не успява да 
се отърве от напастите на рево-

люционни движения и идеи през 
целия този век. Истинско чудо е, 
че политическите и социални въл-

нения през 1848 не последват в 
повече свалени от власт монарси 
и нови революционни формации. 
Навсякъде присъства един ан-

тимонархичен, антитрадициона-

листичен, антирелигиозен дух. !!!! 
Същият този дух дава начало на 
социалистическите и комунисти-

чески движения  през 19-ти век. 
Карл Маркс и Фридрих Енгелс, 
основателите на комунизма и ди-

алектическия материализъм, обо-

жават интелектуалните звезди на 
френското Просвещение и герои-

те на Френската революция. Съ-

щият този дух и същите идеи стоят 

зад Парижката комуна от 1871 г., 
която Маркс изучава внимателно 
като образен урок, за да рафинира 
и усъвършенства методологията 
за успешно революционно сваля-

не на буржоазни режими. Не ми-

нава много време и учениците на 
Маркс и Енгелс привеждат идеите 
на своите учители в действие и 
жънат успех в своето начинание. 
Октомврийската революция от 
1917 г. в Русия под ръководство-

то на Ленин и неговите сътрудни-

ци е пример за ефективността на 
идеите на Маркс, който е колкото 
брилянтен, толкова и мръсен, в 
зависимост от вашия мироглед. 
Не трябва да пропускаме факта, 
че Октомврийската революция 
споделя най-очебийните характе-

ристики на Френската революция 
(група „просветлени“ революцио-

нери превземат властта в полза 
на масите и налагат диктатура на 
потиснатата класа, царството на 
терора, което следва в клане и не-

обуздана смърт на безброй много 
хора, които биват счетени за вра-

гове на революцията, война срещу 
християнството и моралните цен-

ности на християнството. . . .
Авторът на този материал, а 

най-вероятно и някои от читатели-

те, все още помни живо комунис-

тическите революции и режими. Те 
се разпространяват през първата 
половина на 20-ти век подобно на 
гъби след дъжд, някои без успех, 
но повечето със значителен успех 
(Китай, страните от Централна и 
Югоизточна Европа, Северна Ко-

рея, Куба, Индокитай, някои стра-

ни в Африка и Южна Америка).
Звярът със седем глави от мо-
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рето ще упражнява основно влия-

ние върху световните дела и вър-

ху живота на обитателите на тази 
планета.

В средата на 20-ти век изглежда, 
че повече от половината от насе-

лението на света живее под кому-

нистическа власт и че комунизмът 
ще управлява света. Комунизмът 
и държавите от комунистическия 
блок се представят пред западни-

те демократични страни (основно 
САЩ и страните от Западна Евро-

па) като застрашителен опонент. 
Християнските църкви и много ве-

рни християни страдат неизрази-

мо под робството на комунистиче-

ските и атеистични диктатори. За 
един непреднамерен наблюдател 
изглежда, че махалото се залюля-

ва все по-наляво—в посоката на 
Френската революция.

Интересен обрат на 
събитията

Тогава ненадейно от 1989 на-

татък комунистическите режи-

ми започват да се разпадат, да 
се олюляват и да рухват един по 
един. Започват да отмират толко-

ва бързо, че некомунистическият 
свят преживява изненада. Е, на-

вярно не всички в Запада са били 
толкова изненадани.

Първостепенната причина за 
падането на комунистическите ре-

жими със сигурност трябва да се 
търси в присъщите недостатъци 
на политическата и икономиче-

ската система, върху които стъп-

ват комунистическите режими. Но 
това не е единствената причина за 
техния колапс. От години прави-

телството на САЩ и Ватикан вни-

мателно планират и действат зад-

кулисно, както и на обществения 
форум, за да подкопаят комунизма 
в Централна Европа (Полша). Тези 
две страни виждат всяка в лице-

то на другата свой стратегически 
партньор с общ враг—Съветският 
съюз и неговите комунистически 
сателити.²

Много от нас са били свидетели 
на тази удивителна политическа и 
социална промяна и на основно 
стратегическо прегрупиране, ра-

зиграло се на световната сцена. 

САЩ излиза на сцената от 1990-та 
като единствената световна супер-

сила, при което този подвиг се осъ-

ществява с помощта на Римската 
църква! Би ли могло библейското 
пророчество да получи по-точно и 
по-надеждно валидиране в исто-

рията? Окончателният акт на про-

рокувания съюз между църква и 
държава, както и на върховенство-

то на църквата над държавата все 
още не се е разиграл. Тази част от 
пророчеството в Откровение 13 
отстои все още в бъдещето, но не 
и в далечно бъдеще.

Когато църква и държава узако-

нят поклонение в един определен 
ден (неделя) и отнемат религиоз-

ната свобода всеки да се покланя 
на Бога според собствената си съ-

вест, тогава махалото ще достиг-
не пределната си точка—в посока 
на отстъпилата църква. Но тогава 
Исус Христос ще встъпи на бойно-

то поле, за да защити Своите хора! 
„И в онова време ще се надигне 
великият княз Михаил, който се за-

стъпва за синовете на твоя народ; 
и ще настане време на скръб, ка-

квато никога не е била — откакто 
съществува народ до онова време. 
И в онова време твоят народ ще се 
избави — всеки, който се намери 
записан в книгата.” (Даниил 12:1).

Светогледът на 
просвещението в 
действие и днес

Не трябва да живеем с илю-

зията, че духът и идеологията на 
Френската революция е мъртъв, 
понеже комунизмът претърпя 
такова унизително поражение в 
края на 20-ти век. Хуманистични-

ят, рационалистичен и атеистичен 
светоглед, движил философите 
от Просвещението през 18-ти век, 
остава в действие и в наше време. 
Този светогрлед беше особено ук-

репен от еволюционната теория на 
Чарлз Дарвин. По думите на Джон 
Халоуел „Популярността на Дар-

виновата теория се дължи поне 
отчасти на факта, че тя отговори 
на времето, в което беше форму-

лирана, и затвърди много хора във 
вярата им в това, на което искаха 
да повярват.”³

Идеите на Дарвин оказаха ог-
ромно въздействие върху почти 
всяка сфера на човешката мисъл, 
включително социология, полити-

ческата сцена, икономика, психо-

логия, история и религия. Дарвин 
систематизира и популяризира 
еволюционната теория като така-

ва, която се отнася за физическото 
развитие на растенията, животни-

те и човешките същества. Но при-

ложението на Дарвиновата мисъл 
в различните дисциплини по-го-

ре се дължи до голяма степен на 
труда на Хърбът Спенсър (1820– 
1903). Влиянието на Спенсър, осо-

бено в САЩ, а дори и по-далеч,  
едва ли може да бъде достатъчно 
разкрито.

Академичният живот, медии, 
преса, държавни служители, съ-

дии, известни културни и худо-

жествени сфери, почти всяка 
област на обществения дискурс 
в наше време изглежда да се по-

влиява от силното въздействие 
на същите идеи, които са дейст-

вали като пътеводни светлини за 
философите от Просвещението. 
Човек – а не Бог, човешкият раз-

ум – а не божествената връзка, е 
окончателният арбитър и най-ви-

соката инстанция на апелацио-

нен съд за всяко твърдение и за 
всяка морална стойност. Никога в 
паметта на живите САЩ не е била 
така поляризирана относно осно-

вополагащите въпроси и морални 
стойности, които са ключови за 
всяко свободно общество, както е 
сега. Социалният и морален дне-

вен ред, зададен от либералните 
рационалистични и хуманистични 
философи от 18-ти век е на из-

черпване. Едва ли има социална 
институция или социална кон-

венция, която не е рафинирана и 
преструктурирана през 20-ти и 21-
ви век. В някои области съвремен-

ното общество преживя напредък, 
но в повечето области то предста-

влява открит бунт срещу Бога и 
Неговите закони.

Съвременните традаиционно 
християнски нации в наши дни са 
вероятно също така дехристияни-

зирани, както беше и революцион-

на Франция.
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Бог и неговото слово 
печелят великата борба, 
но бог не печели сам 

Махалото е все още на ход, то се 
движи неизменно назад—напред, 
само амплитудата и скоростта на 
движение се променя отвреме на-

време. В историята, която проучи-

хме, открихме по какъв начин тъм-

ната сила се е олюлявала между 
сляпа религия и дързък атеизъм, а 
после наобратно. Христовата църк-
ва е отстъпвала постепенно, докато 
се е превърнала в една развратена, 
потисническа, несправедлива инсти-

туция. Тя е владетел над християн-

ския свят в продължение на повече 
от едно хилядолетие, но накрая в 
дома на своята „най-голяма дъще-

ря“—Франция, тя подхранва най-го-

лемия си враг—революционна 
Франция, която нанася смъртоносна 
рана на своята майка. Колко по-раз-

лична можеше да е историята на 
Франция и на Католическата църква 
във Франция, ако църковните ръко-

водители и държавата се бяха отне-

сли различно към Протестанската 
реформация. Учейки енориаши и 
граждани да отричат, арестуват, из-

мъчват, заточват и убиват еретици-

те (хугеноти и албигойци), църквата 
жъне една зловеща жътва. Един 
лош урок, който се научава твърде 
добре. По думите на Филип Шаф, 
известен американски църковен ис-

торик, „Франция отхвърли Реформа-

цията—и пожъна Революцията.”⁴
Писанието ни казва, че раната 

ще оздравее и че църквата ще на-

ложи повторно своето господство, 
при това с отмъщение. С помощта 
на държавата, на която винаги е 
разчитала, църквата ще удари от-

ново своите неприятели, и то ще им 
нанесе един много голям удар. Но 

преди Бог да се намеси със Свои-

те съдби за неприятелите на Своя 
народ, моля да забележите, че раз-

очарованите нации, които отстъпи-

лата църква ще употреби за своята 
амбициозна цел да добие световно 
господство, накрая ще съборят голя-

мата блудница (както е наречена в 
Откровение глава 17) и ще я изгорят 
с огън. И тогава махалото ще секне 
в своя ход, защото Сатана ще загу-

би космическата война и армията му 
ще претъпи поражение.

„И десетте рога, които ти видя – 
те и звярът – ще намразят блудница-

та и ще я направят пуста и гола, и ще 
изядат месата й, а нея ще изгорят с 
огън. Защото Бог сложи в сърцата 
им да извършат Неговата воля, като 
действат единомислено и предадат 
царската си власт на звяра, докато 
се изпълнят Божиите думи. И жена-

та, която видя, е големият град, кой-

то царува над земните царе” (Откро-

вение 17:16–18).
Бог печели, Сатана губи. Това е 

окончателният резултат. Но Бог не 
печели сам; печелят също хората, 
които са Му верни. Нека приключим 
това изследване на библейското 
пророчество и историята с проро-

ческите думи от Откровение 11. Ко-

гато двамата Божии свидетели са 
победени и убити в онзи голям град, 
жителите на града се радват, защото 
свидетелството на Божиите свидете-

ли измъчва съвестта им и ги безпо-

кои. „И мнозина от народите, племе-

ната, езиците и нациите ще гледат 
труповете им три дни и половина и 
няма да позволят труповете им да 
бъдат положени в гроба. И земните 
жители ще се зарадват за тях, ще 
се развеселят и един на друг ще си 
пратят подаръци, защото тези двама 
пророци са мъчили земните жители” 

(Откровение 11:9, 10).
Но за тяхно смайване, народите 

убийци и идолопоклонници виждат 
как свидетелите се възвръщат към 
живот и продължават своето свиде-

телство. „А след трите и половина 
дни в тях влезе дух на живот от Бога 
и те се изправиха на краката си; и 
голям страх обзе онези, които ги гле-

даха. А те чуха силен глас от небето, 
който им казваше: Качете се тук. И 
те се изкачиха на небето в облак; и 
неприятелите им ги видяха” (Откро-

вение 11:11, 12). 
След пословичната Френска ре-

волюция ведно с всичките й идео-

логии и  поддържници, които воюват 
срещу Божието слово, това слово 
действително се възвръща в живот 
веднага след революцията и се пре-

вежда и разпространява, и препо-

дава, както никой друг писмен доку-

мент по света.
„Тревата изсъхна, цветът й окапа, 

защото диханието ГОСПОДНО по-

духна върху него. Наистина народът 
е трева.  Тревата изсъхна, цветът й 
окапа, но словото на нашия Бог ще 
трае до века” (Исая 40:7, 8). 

Използвана литература
1 „Просвещение”: Енциклопедия 
по философия на Стандфорд: 
https://plato.stanford.edu/entries/
enlightenment/
2 http://content.time.com/time/magazine/ 
article/0,9171,159069,00.html
3 www.usnews.com/opinion/
articles/2015/09/24.
4 Джон Х. Халоуел, Основни течения 
в съвременната политическа мисъл. 
[New York: Holt, Rinehart & Winston, 
1950, 1960], стp. 303; цитиран 
от Джон Ейдсмоу в „Християнски 
юридически съветник“ [Grand Rapids: 
Baker Book House, 1984], стp. 64.
5 Филип Шаф: „Напредъкът на 
религиозна свобода“, стр. 44.

Божието слово е неунищожимо. То ще надживее всички 
свои противници и ще ги осъди всички.
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      РЪБА 

      ПРОПАСТТА
НА
НА
“Страх, и яма, и примка са върху тебе, 
o земни жителю” (Исая 24:17).

ОТ Адаптирано от библейски урок на А. Балбах

Исая, глави 24, 25 и 26 описват 
събитията, които ще се разиграят на 
земята в тези последни дни. Произ-

ходът на символите, използвани в 
Исая 24:17, е обяснен по един ин-

тересен начин от един библейски 
коментатор по следния начин: „Стра-

хът е терминът, приложен към корди-

те с пъстроцветни пера, които, след 
като се разхвърчат из въздуха, пра-

вят дивите животни да се стресират 
и да побягнат към капана или птици-

те да се озоват в примката.”¹
Едно предполагаемо приложение 

на тези символи привлича внимание-

то ни към трите важни злини, които 
са в процес на нарастване: „Страхът” 
е често пъти свързан с „меча“. „Ме-

чът“ е символ на войни. Примери за 
това можем да открием в стихове-

те: Исая 21:2-4; Еремия 6:25; 30:5; 
48:42–46; 49:5, 24–29; Плач Еремиев 
3:46, 47; Амос 3:6. „Ямата” е друга 
дума за смъртта.  Примери за цел-

та: Исая 38:18; 51:14; Езекиил 28:8; 
31:14, 16; 32:24, 25, 29, 30.

„Приката” е трудна, ужасна, непо-

носима ситуация, в която хората из-

падат неочаквано и от която не могат 
да избягат. Примери: Еремия 50:24; 
Плач Еремиев3:47; Езекиил 12:13; 
17:20; Лука 21:35.

Разгръщане на 
пророчеството

Изпълнението на Исая 24 става 
все по-очебийно с наближаването 
на края. Всичко в света показва, че 

нещата вървят от зле на по-зле. Зем-

ните обитатели желаят мир, но на 
земята няма да има мир преди идва-

нето на Царя на мира, Исус Христос, 
Който заяви: „ще чуете за войни и во-

енни слухове: . . . Понеже народ ще 
се повдигне против народ, и царство 
против царство: . . . Всичко това е на-

чало на скръб” (Матей 24:6–8).
Христос нямаше предвид един-

ствено епизодични локални войни, 
каквито са се наблюдавали в хода на 
цялата човешка история. Той указва-

ше международни конфликти с учас-

тието на все повече нации.
Доказателствата посочват, че е 

имал предвид световните войни, 
както и окончателната битка, пред-

сказана в края на времето. (Вж. Йоил 
3:9–15).

Това е страховитото събитие, 
което имаше предвид Исус, когато 
говореше за „войни и военни слухо-

ве,” каквито трябва да се очакват в 
последните дни. Йоан, авторът на 
книгата Откровение, имаше видение 
за големия финален конфликт, който 
описва като „демонски духове, кои-

то вършат чудеса, които отиват при 
земните царе и царете на целия свят, 
за да ги събират за войната във ве-

ликия ден на Всемогъщия Бог” (От-

кровение 16:14).
Великите народи по земята изи-

грават съществена роля в настояща-

та ситуация предвид големите про-

блеми и опасности, застрашаващи 
света. Но не всички теглят към една 

и съща посока, понеже съществува 
конфликт на интереси. Става ясно, 
че предстои да се случи нещо сери-

озно.
„Управници и държавници, мъже, 

които заемат доверени постове и 
властови позиции, мъже и жени на 
мисълта от всички класи са насочили 
неотклонно вниманието си към съ-

битията, разиграващи се около нас. 
Те наблюдават отношенията, които 
съществуват между народите. . . . Те 
признават, че предстои да се случи 
нещо голямо и решително— че све-

тът е на прага на шеметна криза.”²
До този момент предсказаният 

международен конфликт е бил за-

държан. Защо? Има причина това 
да е така—причина, която ни засяга 
всеки поотделно, както и всички нас 
като народ. Бог в милостта Си все 
още задържа ветровете на предсто-

ящата борба не защото нациите не 
са готови да се включат в смъртната 
схватка, а защото избраните Божии 
хора не са готови да приемат печата 
на защита и избавление. Авторът на 
Откровение Йоан писа: „След това 
видях четири ангела, стоящи на че-

тирите ъгъла на земята и държащи 
четирите земни ветрове, за да не 
духа никакъв вятър по земята, нито 
по морето, нито върху някое дърво. 
И видях друг ангел да се издига от 
изток, у когото беше печатът на жи-

вия Бог; и той извика с висок глас към 
четирите ангела, на които бе дадено 
да повредят земята и морето, и каза: 
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Не повреждайте земята, нито море-

то, нито дърветата, преди да ударим 
печат върху челата на слугите на на-

шия Бог” (Откровение 7:1–3).
Суровите ветрове на съперни-

чество, които  ще докарат между-

народна разруха, все още не са 
отпуснати поради една конкретна 
причина—понеже Божиите хора не 
са запечатани. През това време на 
изчакване ще се случи нещо необик-
новено: земните обитатели ще бъдат 
подвеждани от лъжливи слухове. Ще 
бъде оповестено навсякъде, че мир 
и безопасност—най-голямата нужда 
на света—са на крачка разстояние. 
Библейското пророчество обаче ни 
предупреждава срещу такова илю-

зорно желание и очакване. Апостол 
Павел пише: „Господният ден ще 
дойде като крадец нощем. Когато 
казват: Мир и безопасност!, тогава 
ще ги постигне взезапно погубление” 
(1 Солунци 5:2, 3).

„Тогава Сатана ще хвърли земни-

те обитатели в последната голяма 
скръб. Когато Божиите ангели прес-

танат да задържат под контрол сви-

репите ветрове на човешката страст, 
ще бъдат пуснати на свобода всички 
стихии на борба.

Целият свят ще бъде въвлечен в 
разруха, която ще бъде по-ужасна, 
отколкото участта, постигнала древ-

ния Ерусалим.”³

След приключване на 
благодатното време

През време на този ужасен пери-

од, след приключване на благодат-

ното време, мнозина от Божия народ 
ще намерят прибежище в планините 
и под цепнатините на скалите. Те ще 
се намират под протекцията на Хрис-

тос и святите ангели. Освен това те 
ще имат хляб и вода, за да оцелеят 
до пришествието на Господа. Биб-

лейското пророчество описва това 
страховито време по следния начин: 
„Тия ще бъдат Мои, казва Господ на 
силите, Да! избрана скъпоценност в 
деня, който определям; и ще бъда 
благосклонен към тях, както е бла-

госклонен човек към сина, който му 
работи” (Малахия 3:17).

„Дойдете, люде Мои, влезте в 
скришните си стаи, и затворете вра-

тите след себе си; скрийте се за един 

малък миг, догдето премине гневът.  
Защото, ето, Господ излиза от мяс-

тото Си, за да накаже жителите на 
земята за беззаконието им; и земята 
ще открие кървите си, и не ще покрие 
вече убитите си” (Исая 26:20, 21).

Много неща, които Исус предска-

за в Матей 24, бяха вече предсказани 
от Него чрез старозаветните проро-

ци. Относно обещанато избавление 
Той каза: „И в онова време великият 
княз Михаил, който се застъпва за 
твоите люде, ще се подигне; и ще 
настане време на страдание, какво-

то никога не е бивало, откак народ 
съществува до онова време; и в оно-

ва време твоите люде ще се отърват, 
- всеки, който се намери записан в 
книгата” (Даниил 12:1).

„Човеците ще примират от страх 
и от очакване онова, което ще по-

стигне вселената, защото небесните 
сили ще се разклатят. А когато започ-

не да става това, изправете се и пов-

дигнете главите си, защото изкупле-

нието [избавлението] ви наближава” 
(Лука 21:26, 28).

От какво ще бъдат избавени оста-

налите хора на Бога? И как могат да 
са сигурни, че имената им ще оста-

нат в книгата на живота, както и че 
ще получат Божия печат?

Да, това наближава
Най-голямата криза, която светът 

е познавал някога, скоро предстои.
Скръб—най-лошата, съществу-

вала някога—скоро ще въвлече вся-

ка нация. Сърцата на мъже и жени 
ще примират от страх за това, кое-

то им предстои да прживеят. Лука 
21:26. В това време, което не е много 
далеч, Божият остатък—всички оне-

зи, чиито имена остават записани в 
книгата на живота—ще бъдат изба-

вени. Тук виждаме една детайлна 
картина за това, което предстои да 
се случи: денят на гнева, често пред-

сказван от пророците, ще бъде въве-

ден преди пришествието на Христос. 
Йов 20:28; Псалм 110:5; Исая 13:9; 
Софония 1:15; Матей 3:7; Римля-

ни 2:5; 1 Солунци 1:10; Откровение 
6:17; 11:18; 14:10; 16:1, 19.

Божият гняв ще се излее в по-

следните седем язви, точно след 
приключване на благодатното вре-

ме. Именно както се случи преди По-

топа, земните обитатели отново ще 
станат дотолкова морално принизе-

ни, че ще достигнат дъното на Бо-

жието търпение. И понеже отказаха 
да Го послушат, докато им говореш 
с „тих и тънък глас” (3Царе 19:12) в 
Своята милост, накрая Той ще им го-

вори в Своето негодувание чрез ин-

струментите на Своя гняв, които ще 
докарат повсеместно опустошение. 
Божият остатък ще бъде защитен от 
действието на язвите (Псалм 46:1, 2, 
6–8), докато противниците на Бога 
няма да намерят никаква защита.

Доминиращите сили в 
света

В това време две религизно-по-

литически сили, символизирани от 
първия и втория звяр от Откровение 
13, ще доминират в света. Позици-

ята на втория звяр ще бъде образ 
(имитация, копие) на линията на 
проява на нетърпимост, следвана 
от първия звяр в миналото. Тези две 
сили няма да предоставят свобода 
на религиозната съвест в области, 
където смятат, че техните интере-

си са застрашени. За да гарантират 
своята кауза, ще издадат указ (или 
поредица от укази), заставящи мъже 
и жени да се покорят на техните из-

исквания, които са в разрез с Божия 
закон. Откровение 13:1–17.

Почти целият свят ще се подда-

де на антибиблейските изисквания 
на тези две сили, които ще действат 
ръка за ръка. Едно вярно малцин-

ство от християни обаче ще бъдат 
изключение. Тъй като са решили да 
бъдат верни по-скоро на Господа, от-

колкото на човешки същества, те ще 
бъдат обвинени, че докарват Божие-

то неодобрение и навличат Неговия 
гняв. 

Какво се задава за 
малцината верни на 
бога?

В дните на цар Ахав, пророк 
Илия и малкият остатък от верни 
служители на Бога бяха считани за 
виновни за суровата суша и глад. 
Пророците на Ваал заявиха, че тези 
трябва да бъдат елиминирани, за 
да се усмири гневът на обидения 
бог (Ваал) и всенародното бедствие 
да бъде прекратено. До това заклю-
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чение достигаме от следните пара-

графи: 3 Царе 17:1, 7; 18:1, 2, 13, 
17, 18. В наше близко бъдеще ще 
бъдат направени подобни изявле-

ния срещу малцината верни, които 
пазят десетте заповеди от любов 
към Христос. Представителите на 
номиналните църкви ще „яздят“ 
земните правителства. Откровение 
13:5–8, 11–17; 17:5–7, 12–14. Онези, 
които пазят Божиите заповеди, ще 
бъдат сурово преследвани тогава 
(Матей 24:9; Откровение 12:17) от 
хората, които желаят да ги изличат 
от лицето на земята. Множества ще 
бъдат с промити умове, за да повяр-

ват, че това масово унищожение на 
човешки живот ще е угодно на Бога 
и ще Го убеди да прекрати язвите. 
Бог обаче ще се намеси в полза на 
Своите хора и ще ги избави.

„Горко! защото велик е оня ден, 
подобен нему не е бивал; имен-

но той е време на утеснението на 
Якова; но ще бъде избавен от него 
(Еремия 30:7). 

Християните като цяло знаят, 
че ни предстои голяма скръб, но 
мнозина не разбират, че тази скръб 
настъпва с края на благодатното 
време и приключва с идването на 
Христос, когато нечестивите обита-

тели на земята ще бъдат унищоже-

ни. Откровение 6:15–17.
Библията учи, че веднъж след 

като вратата на благодатта се за-

твори, хората, които не са спасени, 
ще си останат неспасени. Матей 
25:1–12; Лука 13:23–27; Открове-

ние 22:11. За тях няма да има вто-

ри шанс. Всички ще загинат—ако 
не при последните седем язви или 
последната международна война 
(Армагедон), то при явлението на 
нашия Господ Исус Христос. Лука 
17:26–30; 2 Солунци 1:7–9; Исая 
24:1–6. Единствените малко оце-

лели, които ще бъдат спасени от 
предстоящото унищожение, ще 
бъдат хората, които са се пригот-

вили за пришествието на Господа. 
Лука 21:36; Йоан 14:1–3; 1 Солунци 
4:15–17; Исая 25:8, 9. Тогава те ще 
бъдат пренесени (взети от земята), 
за да бъдат с Христос в царството 
на славата. Матей 25:34; Римляни 
8:16–18; Откровение 7:13–17; 20:4; 
21:1–4.

Кои са тези?
Божият остатък от хора, които 

ще имат печата на протекция и 
избавление, ще се отличават със 
следните характеристики:

Те имат името на Бога (Него-

вия характер) написано на чела-

та си. Откровение 14:1 (сравни с 
Изход 34:5–7).

Те участват в търпението на 
светиите; пазят Божиите запове-

ди; имат вярата на Исус; държат 
свидетелството на Исус, което е 
Духът на пророчеството. Открове-

ние 14:12; 12:17; 19:10.
Те не са се осквернили чрез 

връзка с падналите църкви. От-

кровение 14:4; 18:1–5. Може и да 
са били свързани с Вавилон (в ли-

цето на майката или на нейните 
дъщери: Откровение 17:5) преди 
да чуят призива: „Излезте от нея, 
люде Мои.” Но са свободни от вся-

какво осквернение, когато получа-

ват Божия печат.
В устата им не се намира никак-

ва лъжа. Откровение 14:5.
Следват Христос, където и да 

отиде. Откровение 14:4.
Те тържествуват над антибиб-

лейските изисквания на двете 
религиозно-политически сили, 
преследващи хората, които из-

бират да се покланят съзнател-

но на Бога, отколкото на човешки 
същества, когато конфликтът е 
между едно „Така казва Господ“ 
и едно „Така казва държавата.” 
Откровение 15:2.

Те са единствените, които могат 
да пеят песента на победа (Откро-

вение 14:3; 15:3), която е подобна 
на тази, пята от Израил след из-

бавлението от египтяните. Изход 
14:27– 31; 15:1–19.

„Това са ония, които идат от го-

лямата скръб; и са опрали дрехите 
си, и са ги избелили в кръвта на Аг-
нето” (Откровение 7:14).

Дрехите на нашия характер 
трябва да бъдат изпрани в заслу-

гите на Христовата кръв сега, до-

като вратата на благодатта е все 
още отворена, така че при Него-

вото идване да можем да се наме-

рим „чисти и непорочни пред Него, 
с мир в сърцата си” (2 Петър 3:14).

Къде трябва да е 
насочен моят фокус?

И сега, докато нашият Застъпник 
ходатайства за нас в небесното све-

тилище (Евреи 7:25; 8:1; 1 Йоан 2:1, 
2), наша привилегия и задължение 
е да намерим приемане пред Бога 
и да получим необходимата подго-

товка, за да устоим във времето на 
скръбта (предстоящата скръб). Пре-

ди да е станало твърде късно, нека 
обърнем внимание на поканата:

„Търсете Господа, докле може да 
се намери. Призовавайте Го, докато 
е близо; нека остави нечестивият 
пътя си, и неправедният мислите си, 
нека се обърне към Господа, и Той 
ще се смили за него, и към нашия 
Бог, защото Той ще прощава щедро” 
(Исая 55:6, 7).

Сега, докато вратата на милостта 
и възможността е все още отворена 
и докато все още имаме шанс да се 
обърнем към Него с цялото си сър-

це, Бог иска да ни спаси от греховете 
ни, така че да можем да бъдем за-

пазени безукорни „до деня на прише-

ствието на нашия Господ Исус Хрис-

тос” (1 Солунци 5:23). Ако мислим, че 
Господ ще ни направи безукорни при 
Своето пришествие, ще трябва да се 
разочароваме. Матей 7:21–23; 25:11, 
12; Лука 13:24, 25. Сега е времето, 
когато трябва да станем безукорни (1 
Коринтяни 6:9-11), както и да бъдем 
запазени безукорни през предсто-

ящата скръб, така че при Христовото 
завръщане да може да се намерим 
безукорни и без петно (2 Петър 3:14; 
1 Коринтяни 1:7, 8).

Ако приемем условията, които 
Господ е поставил за нашето спа-

сение, тогава и само тогава може 
да изискваме Неговото обещание: 
„Понеже си опазил Моята заповед 
да търпиш, то Аз ще опазя тебе от 
времето на изпитанието, което ще 
дойде върху целия свят, да изпита 
ония, които живеят по земята” (От-

кровение 3:10).
„Който издържи докрай, ще бъде 

спасен” (Матей 24:13, NKJV). 
Използвана литература
1 Джеймисън, Фосет и Браун: 
Коментар на Стария и Новия Завет, 
т. 2. 
2 Пророци и царе, стр. 537.
3 Великата борба, стр. 614.
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СЕГА Е ВАШИЯТ 
ЧАС, 
И НА ВЛАСТТА 
НА ТЪМНИНАТА

ОТ Етиен Ломбар

Всичко изглеждаше да върви по 
план. Скоро щяха да бъдат освобо-

дени от римското робство. Тълпи 
народ започнаха да се стичат, след 
като се разчу кой щял идва. Проро-

чествата се изпълняваха. Те видяха 
един човек, яздещ на осле, да се 
представя най-накрая за цар. И ко-

гато Исус минаваше покрай, хиляди 
се придвижваха в колона успоред-

но с Него. Бунтът скоро щеше да се 
разкрие. Христос дори предприе ре-

шителното действие да си позволи 
да изгони от храма онези, които тър-

гуваха на техен гръб. Книжниците и 
фарисеите бяха безсилни. Даже не 
би ли била Пасхата идеалното вре-

ме за сваляне на системата?
И докато учениците си имаха 

своите планове, Спасителят имаше 
една съвсем различна представа за 
нещата.

Той знаеше, че съвсем скоро 
щеше да настъпи кризисният мо-

мент. Той знаеше, че само за миг 
всичко, за което беше работел, мо-

жеше да се срине и да бъде уни-

щожено. Докато на учениците им се 
нравеше това, което виждаха, Той 
знаеше, че щеше да се разкрие един 
съвсем различен план.

Момент на криза
Струва ми се, че само преди ня-

колко месеца се намирахме в подоб-

на ситуация. Животът ни набираше 
скорост по план, в църквите си на-

блюдавахме напредък и се радва-

хме на чудните мисионски кампании, 
които планирахме. Кой би могъл да 
предскаже, че само няколко месеца 
по-късно ще ни постигне време на 
криза като това?

Сега това е часът на дявола. 
„А на дошлите против Него главни 
свещеници, началници на храмова-

та стража и на старейшините Исус 
рече: Като срещу разбойник ли сте 
излезли с ножове и сопи? Когато бях 
всеки ден с вас в храма, не простря-

хте ръце против Мене. Но сега е ва-

шият час и на властта на тъмнината” 
(Лука 22:52, 53).

„Когато Божият Син се приведе 
в молитва в Гетсиманската градина, 
агонията на Неговия дух направи 
потта Му да избие през порите като 
големи капки кръв. Точно тук Го об-

кръжи ужасът на голям мрак. Грехо-

вете на света бяха върху Него. Той 
страдаше на мястото на човека като 
престъпник на закона на Своя Отец. 
Тук се разигра сцената на изкуше-

нието. Небесната светлина на Бога 
се оттегляше от Неговото полезре-

ние и Той преминаваше в ръцете на 
силите на мрака. В Своята душевна 
агония лежеше проснат върху сту-

дената земя. Той осъзнаваше нео-

добрението на Своя Отец. Бе взел 
чашата на страданието от устните 
на виновния човек и бе предложил 
да я изпие сам, а на нейно място да 
му даде чашата на благословението. 

Гневът, който трябваше да постигне 
човека, покосяваше сега Христос. 
Именно тук мистериозната чаша 
потрепера в ръката Му.”¹

Световните лидери и 
техният неогласен план

Неотдавна наблюдавахме избо-

рите в Съединените щати, както и 
колко много страст съпровождаше 
този преходен период. 

„И видях друг звяр, който възли-

заше от земята; и имаше два рога 
прилични на агнешки; а говореше 
като змей. Той упражняваше всич-

ката власт на първия звяр в него-

вото присъствие, и принуди земята 
и живеещите на нея да се поклонят 
на първия звяр, чиято смъртоносна 
рана бе оздравяла“ (Откровение 
13:11, 12). На най-високо ниво към 
съдебната система на Американ-

ските щати бяха наскоро назна-

чени трима допълнителни съдии. 
От тези деветима съдии, седем 
са римокатолици, един е израснал 
като римокатолик, но впоследствие 
става епископален, а един е в ев-

рейската вяра. Епископалните про-

тестанти са по-либерална дивизия 
на Англиканската църква в Съеди-

нените щати.
Първият звяр (Римокатолическа-

та църква) получава поклонението 
на най-великите нации на земята. 
Вторият звяр, който излиза от зе-

мята (Съединените щати), вече не 
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“Възможно ли е хората, които са имали голяма светлина, 
да бъдат съдени по-строго, отколкото атеистите, 

които отхвърлят Бога?
Когато светлината на истината достигне до сърцето 
на мнозина, които имат предразсъдъци, тя не оказва 

никакво въздействие.”

е страна, която протестира срещу 
папското управление.

Контрареформация
След Събора в Трент в периода 

между 1545 и 1563 г. Католическата 
църква беше в ръцете на новоучре-

дени религиозни ордени, и най-вече 
на така наречения Йезуитски ор-

ден—или Обществото на Исус—ос-

нован през 1534 г. от баскския благо-

родник Игнатиус Лайола, официално 
учреден от папството през 1540 г. За 
разлика от монасите на Бенедикт 
или Франциск, или доминиканските 
калугери, йезуитите са полагали спе-

циална клетва за вярност към папа-

та и са били посветени на задачата 
да реконструират църковния живот и 
учения след промените и последици-

те от протестантската Реформация. 
Започнали да ги наричат „шокови-

те части на Контрареформацията.” 
Преследвайки тази мисия, станали 
изключително активни в придобива-

не на ерудиция и образование—и 
най-вече в образоването на аристо-

крацията; от своите амвони понякога 
оказвали толкова голямо влияние в 
държавните дела, колкото постигали 
по църковните въпроси.

На 15 октомври 2020 папа Фран-

циск призовава всеки обществен 
сектор по света да се присъеди-

ни към и да подкрепи Глобалното 
въздействие върху образованието. 
Инициативата „насърчава стойности 
като загриженост към другите, мир, 
справедливост, доброта, красота, 
приемане и братство с цел повсе-

местно изграждане на надежда, со-

лидарност и хармония.” Папата при-

зова за „един нов модел на култура 
и развитие, който зачита и защитава 
човешкото достойнство, създавайки 
глобална взаимозависимост за при-

ближаване на общности и народи 

един към друг, с цел да се грижим за 
нашия общ дом и да насърчаваме 
мира.”²

В Съединените щати и много дру-

ги държави по света се наблюдава 
един явен упадък на християнство-

то. Сред хората на възраст между 
18 и 29 години се наблюдава масово 
отсъствие на религиозен интерес. 
Всъщност в тази категория попадат 
35 процента спрямо 13 процента 
сред хората на възраст 50 години и 
нагоре. Също така това се наблю-

дава повече сред мъжете, отколкото 
при жените (25 спрямо 17 процента), 
както и сред завършилите колеж 
спрямо хората с образователна сте-

пен (25 спрямо 20 процента).³
Резултатът от години, прекара-

ни в придобиване на образование в 
университети и училища, основани 
от йезуитите, следва в отсъствие на 
вяра, каквото се вижда сред новото 
поколение.

„Днес римокатолицизмът се полз-

ва с далеч по-голямо благоволение 
от страна на протестантите, откол-

кото в предишни години. В държави, 
където католицизмът не е преобла-

даващата религия  и папистите след-

ват една линия на примирение, за да 
спечелят влияние, се наблюдава все 
по-голямо безразличие към доктри-

ните, които следва да разграничават 
реформираните църкви от папската 
система; набира сила мнението, че 
в крайна сметка не се различаваме 
чак толкова по жизненоважни въпро-

си, както се е предполагало, както и 
че малка отстъпка от наша страна 
ще ни доведе до по-добро разбира-

телство с Рим. Беше време, когато 
протестантите държаха особено 
много на свободата на съвестта, из-

купена на такава скъпа цена. Те уче-

ха децата си да ненавиждат и да се 
гнусят от папството, като ги учеха, че 

да се търси хармония с Рим означа-

ва изневяра към Бога. Но колко мно-

го по-различни са нагласите, които 
се изразяват сега!”⁴

След издаването на папската ен-

циклика Лаудато Си финалните съ-

бития започнаха да се изпълняват 
много бързо едно след друго. Папата 
зае своята позиция за екологията и 
получи подкрепата на повечето пра-

вителства. Всъщност всеки, който 
би предложил, че  един почивен ден 
за нашия „общ дом“ не би следвало 
да се налага от правителството, ще 
бъде моментално отхвърлен като 
насърчаващ пропаганда срещу зе-

мята и общото благо. Един почивен 
ден (в неделя) е предложението на 
папата за внасяне на мир и безопас-

ност на света.
Съблюдаването на неделята има 

една основна последица, която се 
наблюдава на много места днес: из-

веде атеизма на най-преден план—
като религия номер едно.

„Ако съботата беше неизменно 
спазвана като свята, никога нямаше 
да има атеист, нито идолопоклонник. 
Съботната институция, която има 
произхода си от Едем, е стара кол-

кото света. Тя беше съблюдавана 
от всички патриарси още от сътво-

рението. . . За да изличи образа на 
Бога от умовете на хората, Сатана 
си постави за цел да разруши този 
голям паметник. Ако би могло хората 
да бъдат накарани да забравят своя 
Създател, те не биха направили ни-

какво усилие да се съпротивят на си-

лата на злото, а Сатана ще е сигурен 
в своята жертва.”⁵

Последните събития 
в светлината на 
библейското пророчество 

Съвсем видмо се ускоряват 
действията, които ще доведат до 
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края. Светът се променя. Всяка дър-

жава бива засегната от пандемията 
и от решенията, които се вземат в 
опита да се разпространява вирусът. 
Сега е идеалното време да бъдат 
тествани в голям мащаб антилибе-

ралните мерки, които ще се използ-

ват масово в близко бъдеще.
Бог е обещал: „Ако прилежно 

слушаш гласа на Господа своя Бог, 
и вършиш онова, което Му е угодно, 
и слушаш заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, то не ще ти 
нанеса ни една от болестите, които 
нанесох върху египтяните; защото 
Аз съм Господ, Който те изцелявам” 
(Изход 15:26).

„Атеисти, неверници и отстъпни-

ци се противят и отричат Божия за-

кон; но резултатите от тяхното вли-

яние доказват, че благосъстоянието 
на човека е обвързано с послушание 
към божествените разпоредби. Оне-

зи, които не прочетат този урок от 
Божията книга, са наставени да го 
прочетат от историята на народите.”⁶

Египет е символ на атеизма. Бог 
е допуснал настоящата пандемия да 
се развие като напомняне за после-

диците, които засягат хората, прес-

тъпващи Неговия закон.
„Това е атеизъм, а нацията симво-

лизирана от Египет, ще даде глас на 
подобно отхвърляне на изисквания-

та на живия Бог и ще прояви подобен 
дух на неверие и отричане. „Велики-

ят град“ се съпоставя също духовно 
със Содом. Покварата на Содом в 

престъпване на Божия закон се про-

яви преди всичко в разпуснатост.
Този е грехът, който ще е водеща-

та характеристика на нацията, която 
ще реализира на практика профила 
си, зададен й в Писанието.”⁷ 

Никога допреди отхвърлянето на 
Божия морален закон не е било в 
такава степен. Речникът на Мериъм 
Уебстър дефинира разпуснатостта 
като „отсъствие на правни и морални 
задръжки, и най-вече незачитане на 
сексуалните задръжки.”

Това е време на голям мрак, но не 
са много хората, които виждат това. 
Напротив, те казват: Никога не сме 
имали по-голяма светлина, откол-

кото сега! Много точно Исус описва 
състоянието по Свое време, че „те 
са слепи водачи; а слепец слепеца 
ако води, и двамата ще паднат в 
ямата” (Матей 15:14).

Деизнформация и 
подправени новини

Напротив, някои хора се опит-

ват да следят актуалните световни 
събития. Особено предвид панде-

мията и разработката на ваксина, 
виждаме толкова много информа-

ция, която изглежда противоре-

чива. Някои политически и рели-

гиозни лобита упражняват натиск 
за ваксини, докато много видео 
материали от анархисти или под-

държиниц на конспиративни тео-

рии посяват съмнение в умовете 
на хората.

Къде е истината? Дали идва от 
правителствата, лъгали ни в мина-

лото; или от групи, които се обявяват 
против всичко и публикуват импро-

визирани псевдонаучни видеа? Как 
да разграничим фактите от измисли-

ците?
„Тогава ще се яви беззаконният, 

когото Господ Исус ще убие с дъха 
на устата Си и ще изтреби с явле-

нието на пришествието Си, тогова, 
чието идване се дължи на действие-

то на сатана, съпроводено от всякак-
ва сила, знамения, лъжливи чудеса 
и с всичката измама на неправдата, 
между ония, които погиват, защото 
не приеха да обичат истината, за да 
се спасят. И затова Бог праща за-

блуда да действува между тях, за да 
повярват лъжа, та да бъдат осъдени 
всички, които не са повярвали исти-

ната, а са имали благоволение към 
неправдата” (2 Солунци 2:8–12).

Любовта към истината ще открие 
разликата между хората, които вяр-

ват на сатанинските лъжи, и тези, 
които не вярват. Целият свят е в 
мрак и обича лъжи, подправени, не-

верни новини и разпространяващи 

“ Облечете се в Божието 
всеоръжие, за да можете да 

устоите срещу хитростите на 
дявола. Защото нашата борба 

не е срещу кръв и плът, но 
срещу началствата, срещу 
властите, срещу духовните 

сили на нечестието в 
небесните места.”
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се слухове. Както се казва в 1 Йоан 
5:19, „Знаем, че ние сме от Бога; и 
целият свят лежи в лукавия.”

Неприятелят се опитва да изопа-

чи светлината, като на нейно място 
внесе тъмнина. „И ето що е осъжде-

нието: светлината дойде на света, 
и човеците обикнаха тъмнината по-

вече от светлината, защото делата 
им бяха зли” (Йоан 3:19). Наложи се 
състояние на постоянен страх. Хора-

та знаят, че са подложени на манипу-

лация от двете страни, и вместо да 
изберат сигурната пътека на истина-

та, която се намира в Божието слово, 
предпочитат да си изпращат видеа, 
които също така са пълни с лъжи. 

Каква би следвало да е позиция-

та на едно дете на Бога? „И в устата 
им не се намери лъжа; те са непо-

рочни” (Откровение 14:5).

Опасност за църквата
Най-голямата опасност за църк-

вата на този настоящ етап е описана 
с думите на апостол Йоан: „Понеже 
казваш: Богат съм, забогатях и ня-

мам нужда от нищо, а не знаеш, че 
ти си окаяният, нещастен, сиромах, 
сляп и гол” (Откровение 3:17).

Възможно ли е за хората, имали 
голяма светлина, да бъдат съдени 
с по-голяма строгост, отколкото ате-

истите, които отхвърлят Бога? Кога-

то светлината и истината достигнат 
сърцето на мнозина, които имат 
предразсъдъци, тя не оказва никак-
во въздействие.

„И ако някой не ви приеме, нито 
послуша думите ви, когато излизате 
от дома му, или от онзи град, отърсе-

те праха от нозете си. Истина ви каз-

вам, по-леко ще бъде наказанието 
на содомската и гоморската земя в 
съдния ден, отколкото на онзи град” 
(Матей 10:14, 15).

Господ ни е предупредил за необ-

ходимостта да се приготвим за враж-

дебните времена, които ни предсто-

ят. „Ето, Аз ви изпращам като овце 
посред вълци; бъдете, прочее, раз-

умни като змиите, и незлобиви като 
гълъбите. А пазете се от човеците 
защото ще ви предават на събори, 
и в синагогите си ще ви бият. Да! и 
пред управители и царе ще ви из-

веждат, поради Мене, за да свиде-

телствате на тях и на народите. А 
когато ви предадат, не се безпокойте 
как или какво да говорите, защото в 
същия час ще ви се даде какво да 
говорите. Защото не сте вие, които 
говорите, но Духът на Отца ви, Който 

говори чрез вас. Брат брата ще пре-

даде на смърт, и баща чадо; и чада 
ще се повдигат против родителите 
си и ще ги умъртвят. Ще бъдете мра-

зени от всички, поради Моето име; а 
който устои докрай, той ще бъде спа-

сен” (Матей 10:16–22).

Какво би трябвало да 
направим?

Като виждаме, че денят набли-

жава, и като виждаме, че силата на 
мрака ни заобикаля, нашето отноше-

ние и нагласа трябва да се изразява 
в кураж. Ние трябва да стоим непо-

колебими за правото. С подновена 
енергия трябва да посрещнем не-

приятеля, стъпили на сигурна почва. 
„Облечете се в Божието всеоръжие, 
за да можете да устоите срещу хи-

тростите на дявола. Защото нашата 
борба не е срещу кръв и плът, но 
срещу началствата, срещу властите, 
срещу духовните сили на нечестието 
в небесните места. Затова вземете 
Божието всеоръжие, за да може-

те да противостоите в злия ден, и, 
като надвиете на всичко, да устоите” 
(Ефесяни 6:11–13).

Понякога биваме обвинени в 
пасивност. Изправяйки се пред не-

избежното надигане на силите на 
мрака, които заобикалят света, тряб-

ва да се борим срещу посоката на 
течението. Като християни какво би 
трябвало да е нашето отношение? 
Би ли трябвало да демонстрираме 
по улиците за социална справедли-

вост? Би ли трябвало да се включ-

ваме в шествието на масите за на-

шата свобода и справедливост? Би 
ли трябвало да обединяваме хората 
по групи, които да оказват натиск 
върху правителствата? Такива бяха 
надеждите на учениците, когато ти-

раничното правителство им нала-

гаше условия противно на техните 
ценности. Надяваха се, че Исус би 
реагирал и би сложил край на наси-

лията в техни дни. Те не можеха да 
разберат Исусовия план. Когато Не-

говите съотечественици чуха плана 
Му, отказаха да повярват, че това е 
най-доброто решение.

„Духът на Господа е на Мене, 
защото Ме е помазал да благо-

вестявам на сиромасите; прати 
Ме да проглася освобождение 
на пленниците, и проглеждане на 
слепите, да пусна на свобода уг-
нетените, да проглася благопри-

ятната Господна година“. И като 

затвори книгата, върна я на слу-

жителя и седна; а очите на всички 
в синагогата бяха впити в Него.

И започна да им казва: Днес се 
изпълни това писание във вашите 
уши” (Лука 4:18–21).

Това семпло схващане има сила-

та да преобрази целия свят. Планът 
не насочва пръста на осъждение 
към хората в света. Той посочва, че 
хората, които претендират да бъдат 
Божият народ, представляват про-

блемът. Те са били бедните, сърце-

съкрушените, пленниците, слепите, 
наранените.

„Понеже казваш: Богат съм, забо-

гатях и нямам нужда от нищо, а не 
знаеш, че ти си окаяният, нещастен, 
сиромах, сляп и гол, то съветвам те 
да купиш от Мене злато, пречисте-

но с огън, за да се обогатиш, и бели 
дрехи, за да се облечеш, та да се не 
яви срамотата на твоята голота, и ко-

лурий, за да помажеш очите си, та да 
виждаш” (Откровение 3:17, 18).

Кроткият Исус се изправи лице 
в лице срещу насоката на сатанин-

ските примки. Дали беше пасивен? 
Със сигурност не. Той задаваше 
пример, който щеше да се предава 
от поколение на поколение за това 
какво би следвало да бъде нашето 
отношение във време на хаотично 
объркване.

Нашата мисия не е да критикува-

ме грешките на света. Нашата мисия 
е да назовем греха с истинското му 
име сред Божия народ. Прочетете 
Исая 58 и вижте как мракът може да 
се превърне в светлина. Господ да 
ни помогне да видим кое е истинско-

то решение за този свят на потисни-

чество, окаянство и грях: един безу-

корен народ, който може да стои на 
стъкленото море, народ, преобразен 
чрез кръвта на един привидно слаб 
човек върху един кръст. 
Използвана литература
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7 Пак там, стp. 269.
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ПРЕДАДЕНА Е НЕВИННА КРЪВ

ОТ Барбара Монтроуз

Навярно най-емоционално аго-

низиращото чувство, което човешко 
същество би могло да изпита, е сил-

ното угризение. Болката от вината е 
абсолютно опустошителна, особено 
когато няма начин да поправиш не-

щата адекватно. Вероятно поради 
това толкова много хора в света 
отказват да се покаят. Те дори не 
могат да си представят, че вината, 
която изпитват, би могла да се пре-

махне, камо ли да бъде изличена.
Да разгледаме простия пример 

с тъканта. Някои петна могат да се 
окажат толкова упорити, та дори и 
невъзможни за премахване— до-

толкова, че не бихме могли да си 
представим живот без петна. Ве-

роятно по тази причина сме склон-

ни да възприемаме най-лошото 
относно виновното си състояние 
като грешници в очите на един свят 
Бог. Неговата безупречна чистота 
надминава нашите представи. И 
все пак нашият милостив Изкупи-

тел предлага безплатно ефикасно-

то действие на Своята очистваща 
сила на всеки грешник, който смири 
своето сърце, за да бъде измит в 

кръвта на Божия Агнец. Можем да 
се радваме истински в осигурената 
върховна жертва на Исуса Христа 
на голготския кръст, която е напълно 
достатъчна като умилостивение за 
греховете на всеки, който я потърси. 

Един талантлив и 
способен човек

Юда Искариотски, касиерът на 
новосформираната група от апосто-

ли на Исус, беше надарен от Бога с 
таланти и интелигентност—на него 
бе дадена благословената възмож-

ност да се свърже с Човешкия Син, 
Който бе Самият Създател, облечен 
в човешка одежда. 

Със сигурност Юда е бил уверен 
в своите способности да управлява, 
особено в сравнение с онези неуче-

ни рибари в групата. И подобно на 
другите в този кръг, също и на Юда 
бе поверена божествена сила, за да 
лекува болни и да изгонва демони.

Всъщност Юда се възприемаше 
като най-способния от всички апос-

толи, човек, който не можеше да се 
мине, нито да бъде измамен, със 
силните страни на висш мендижър, 

поради което се ползваше с респек-
та на останалите апостоли. . . .

Но някои смущения назряваха в 
ума на Юда. Учителят Христос чес-

то заявяваше, че царството Му не е 
от този свят. Такава забележка беше 
обидна за Юда, който беше доста 
материалистично настроен—дори 
дотолкова, че да си позволи да си 
присвоява средства от касата (Йоан 
12:4–6). И фактът, че Христос няма-

ше амбицията да позволи на тълпата 
да Го коронова, внесе допълнително 
разочарование за този амбициозен 
мъж.

Юда беше привлечен към Хрис-

тос в момент, когато множествата 
следваха великия Учител. Предвид 
талантите и способностите на апос-

тола, би било естествено да се пред-

положи, че той би имал едно бляска-

во бъдеще като заемащ виден пост 
в новото царство. Но впоследствие 
настана време на изпитание. . . .

Подхранвано 
негодувание

На една особена вечеря, дадена 
от Симон във Витания, се случва 
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нещо интересно. Мария, сестрата 
на Марта и Лазар, изразява своята 
благодарност към Исус, затова че 
й е простил многото грехове. Тя из-

лива щедро върху нозете му скъпо 
благоуханно миро от нард и ги из-

бърсва внимателно със собствена-

та си коса.
Алчността на Юда провокира си-

лен гняв в сърцето му и той възне-

годува от завист: „Защо се прахоса 
това? Защото това миро можеше да 
се продаде за голяма сума, която да 
се раздаде на сиромасите” (Матей 
26:8, 9). Истината е, че бедните ня-

маше да получат никаква полза, тъй 
като касиерът щеше да открадне 
тези пари, преди да отидат където 
и да било.

Но интересно е какво става след 
това. Налага се Исус да изкаже ня-

какви думи на изобличение в защи-

та на жената: „ Но Исус, като позна 
това, рече им: Защо досаждате на 
жената? понеже тя извърши добро 
дело на Мене. Защото сиромасите 
всякога се намират между вас, но Аз 
не всякога се намирам. Защото тя, 
като изля това миро върху тялото 
Ми стори го, за да Ме приготви за 
погребение. Истина ви казвам: Къ-

дето и да се проповядва това благо-

вестие по целия свят, ще се разказ-

ва за неин спомен и това, което тя 
стори. Тогава един от дванадесетте, 
наречен Юда Искариотски отиде 
при първосвещениците и рече: Как-
во обичате да ми дадете и аз ще ви 
Го предам? И те му претеглиха три-

десет сребърника. И оттогава той 
търсеше удобен случай да им Го 

предаде” (Матей 26:10–16).
Упрекът във връзка с помаза-

нието очевидно отекна в огорченото 
сърце на Юда. Упрекът не е лесен 
за никого от нас, но колко е важно да 
го приемем с правилния дух. „Явно-

то изобличение е по-добро от оная 
любов, която не се проявява. Удари 
от приятел са искрени, а целувки от 
неприятел - изобилни” (Притчи 27:5, 
6).

Скоро Юда щеше да стане не-

приятелят, който щеше да даде 
изизобилни целувки на своя Госпо-

дар отчасти защото бе отказал ис-

крените, меки рани, които дойдоха 
от най-добрия Приятел на човечест-

вото.

Решение, продиктувано 
от верност

Тогава дойде и следващата 
стъпка. На последната вечеря Гос-

под отправи тих апел към съвестта 
на Юда, като нежно изми нозете му 
преди тези на другите ученици. Но 
смирената, самопожертвувателна 
любов на Христа се оказа отблъс-

кваща за гордостта на Юда.
В хода на пасхалната вечеря 

Исус предрече: „Истина, истина ви 
казвам, че един от вас ще Ме преда-

де. Той е онзи, за когото ще затопя 
залъка и ще му го дам. И тъй, като 
затопи залъка, взема и го подаде на 
Юда Симонова Искариотски. И то-

гава подир залъка, сатана влезе в 
него; и така, Исус му каза: Каквото 
вършиш, върши го по-скоро. А никой 
от седящите на трапезата не разбра 
защо му рече това; защото някои 
мислеха, понеже Юда държеше ка-

сата, че Исус му казва: Купи какво-

то ни трябва за празника, или: Дай 
нещо на сиромасите. И тъй, като 
взе залъка, веднага излезе; а беше 
нощ” (Йоан 13:21, 26–30).

Да, Юда излезе в мрака и след-

ващото нещо, което четем за него, 
е това, което извършва по-късно ве-

черта: „И когато Той говореше, ето, 
Юда, един от дванадесетте, дойде, 
и с него голямо множество, с ножове 
и сопи, изпратени от главните све-

щеници и народните старейшини. 
А оня, който Го предаваше, беше 
им дал знак, казвайки: Когото целу-

на, Той е; хванете Го. И веднага се 

приближи до Исуса и рече: Здравей, 
Учителю! и Го целува” . . . „А Исус му 
рече: Юдо, с целувка ли предаваш 
Човешкия Син?” (Матей 26:47–49; 
Лука 22:48).

И така, след като закоравява 
студеното си сърце срещу нежните 
апели на Святия Дух, предателят 
Юда бе съкрушен от неописуемо 
безнадеждна агония от вина. Четем, 
че на другата сутрин „всичките глав-

ни свещеници и народни старейши-

ни се съвещаваха против Исуса, да 
Го умъртвят. И когато Го вързаха, 
заведоха Го и Го предадоха на уп-

равителя Пилата. Тогава Юда, кой-

то Го беше предал, като видя, че 
Исус бе осъден, разкая се и върна 
тридесетте сребърника на главните 
свещеници и старейшините и каза: 
Съгреших, че предадох невинна 
кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти 
гледай. И като хвърли сребърници-

те в храма, излезе и отиде, и се обе-

си ” (Матей 27:1–5).
Закоравелият отстъпник бе дове-

ден до самоубийство от неизразимо 
ужасната вина, която го измъчваше, 
затова че беше предал невинна-

та кръв на безупречния, свят Божи 
Син.

Цар саул
Първият цар на Израил—висо-

кият и красив Саул— премина през 
подобна опитност. След като оскър-

би Святия Божи Дух чрез постоянни 
стъпки, насърчаващи гордост, гор-

чива завист и планове за убийство, 
Саул стана напълно закоравял в 
жлъчката на горчивината. Впослед-

ствие неговото дълбоко угризение 
на съвестта го докара до такова от-

чаяние, че накрая целта, към която 
се стремеше най-силно, бе смъртта 
(1 Царе 31:3, 4).

Но дали Саул изпита съжаление 
поради това, че е оскърбил Госпо-

да? Дали е съжалявал за греховете 
си? Съвсем обратното. Сведенията 
показват, че е съжалявал за после-

диците от своите погрешни дейст-

вия, а не за болката, която тези по-

грешни действия са причинили  на 
Божието сърце.

Подобно на Юда, Саул е още 
един пример за човек, на когото 
Господ бе поверил голяма сила и 



ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията  21

влияние с потенциала да върши до-

бро—но егоцентричността на когото 
проваля талантите му.

Възможност за нас днес
В своето писмо към вярващите 

апостол Петър изтъква стълбата, 
чрез която можем да бъдем учас-

тници в божественото естество, 
като избягаме от покварата, която 
е в света чрез похотта. Тогава той 
ни насърчава да изградим с пълно 
прилежание един характер, уста-

новен върху тази стълба на вярата, 
добродетелта, знанието, себевла-

дението, търпението, благочестие-

то, братската обич и любовта. Ако 
ни липсва някое от тези качества, 
той обяснява, че това е така, по-

неже сме забравили, че сме били 
очистени от старите си грехове. Ни-

кога не трябва да допускаме да изб-

леднява споменът ни за това какво 
е направил Христос за нас, като е 
простил греховете ни! Една огромна 
постоянна благодарност за Негова-

та огромна благодат е това, което ни 
предпазва да не се окажем осъдени 
жертви като Юда и цар Саул.

Апостолът заявява: „Затова вся-

кога ще бъда готов да ви напомням 
за тия работи, ако и да ги знаете и 
да сте утвърдени в настоящата ис-

тина” (2 Петър 1:12).
Коя е била „настоящата истина” 

в дните на Петър? Това не е било 
просто „истина”—т.е. истина, която 
е била най-навременна за онзи час 
в историята. Подобно на това и ние 
днес се нуждаем от ясно прозрение 
и разбиране, за да бъдем утвърде-

ни в настоящата истина за нашето 
време.

Махалото се олюлява от вяра-

та в спасение чрез дела, напълно 
изключващо красотата на Божи-

ята благодат (преобладаващото 
учение в тъмните векове преди 
протестантската Реформация), за 
да се премести по-късно към дру-

гата крайност, така често срещана 
днес—дръзкото схващане за ев-

тина благодат, лишена от едно ин-

телигентно, доброволно послушно 
сътрудничество с Бога от любов 
към Него. В действителност истин-

ската вяра, която постъпва от лю-

бов (Галатяни 5:6) и очиства душата 
в покоряване на истината чрез Духа 
и води до нелицемерна любов към 
братята (1 Петър 1:22), има силата 
да подвижи света. Когато истински 
се обичаме един друг, „горещо, от 
сърце,” както Исус ни възлюби, Той 
заявява ясно: „По това ще позна-

ят всички, че сте Мои ученици, ако 
имате любов един към друг” (Йоан 
13:35). И така, ако аз имам висока-

та цел да извърша някаква голяма 
мисионска работа за света навън, 
резултатите със сигурност не биха 
били много ефективни, ако ми липс-

ва любов към собствените ми бра-

тя в църквата. Любовта започва у 
дома, като незабавно следва в Бо-

жия дом. Христос заявава: „всеки, 
който изповяда Мене пред човеци-

те, ще го изповядам и Аз пред Отца 
Си, Който е на небесата” (Матей 
10:32, 33).

Настоящата истина
Вече загатнахме за важността на 

настоящата истина. В настоящата 
епоха, в която живеем, тя се откри-

ва предимно в тройната ангелска 
вест от Откровение 14:6–12 и ве-

стта на онзи друг ангел от Откро-

вение 18:1–4. Тези вести са били 
представяни повече от век и един 
голям брой хора са запознати с тях. 
Много хора никога не са чували тази 
истина, докато други може и да са я 
чули, но не изповядват да я следват. 
Други са я приели с цяло сърце и са 
й позволили да ги изпълни с енер-

гия и мотивация, достигайки до са-

мата същност на тяхната опитност. 
Други, от друга страна, се отнасят 
хладко към нея.

Да разгледаме всяка една от 
тези 3 категории:

Студени: Някои, които са „студе-

ни,” никога не са имали възможност 
да чуят настоящата истина. Други 
са студени, понеже са я чули, но за 
съжаление, я отхвърлят. (Римляни 
10:15; Евреи 3:15.)

Горещи: Някои са горещи, защо-

то вестта е като огън в костите им, 
който ги подбужда, или като извор 
на вода, която радостно прилива. 
(Еремия 20:9; Исая 58:11; Йоан 7:38, 
39.)

Хладки: Това са хора, които са 
доста уверени в своето теоретично 
познание на истината—но реално 
нямат връзка с Исус, така че, някак 
си за тяхна изнанада, Той не ги счи-

та за Свои последователи. (Матей 
7:21–23; Откровение 3:15–17.)

Какво се случва, 
когато човек приеме 
настоящата истина – или 
я отхвърли?

Глава 18 от Езекиил разкрива 
колко е важно да продължим оп-

итността си с Господа. Ако сме за-

почнали добре в християнската си 
обхода, но след това изпадаме в 
състояние на отстъпничество, на-
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края се оказваме изгубени.
„Когато, обаче, праведният се 

отвърне от правдата си и стори не-

правда, . . . Ни едно от праведните 
дела, които е сторил, няма да се 
помни“ (Езекиил 18:24).

От друга страна, ако сме води-

ли нечестив живот, а по-късно се 
обърнем с цяло сърце към Госпо-

да и Му бъдем верни, Неговата ве-

лика милост признава и това. Ако 
благодатното ни време приключи в 
даден момент, ние оставаме в без-

опасност в Неговите ръце.
„Когато докладните книги се 

отворят в съда, животът на всич-

ки, вярвали в Исус, ще бъде пре-

гледан пред Бога. Започвайки с 
хората, живели първи на земята, 
нашият Адвокат представя случа-

ите на всяко следващо поколение, 
като приключва с живите. Всяко 
име бива споменато, всеки случай 
бива щателно изследван. Някои 
имена биват приети, други – от-

хвърлени. Ако някой има грехове, 
които остават в докладните книги 
без покаяние и неопростени, име-

ната им биват изличени от книгата 
на живота, а докладът за добрите 
им дела бива изтрит от възпоме-

нателната книга. Господ заяви на 
Мойсей: „Който е съгрешил против 
Мене, него ще залича от книгата 
Си” (Изход 32:33). . . .

Всички истински покаяли се 
за греха и които с вяра изискват 
кръвта на Христа като примири-

телна жертва за себе си, имат оп-

рощение записано срещу имената 
си в небесните книги; понеже са 
станали участници в Христова-

та праведност и характерите им 
са намерени в хармония с Божия 
закон, греховете им ще бъдат из-

личени, а сами те ще бъдат сче-

тени за достойни за вечен живот. 
Господ заявява чрез пророк Исая: 
„Аз, Аз съм, Който изтривам твои-

те престъпления заради Себе Си, 
и няма да си спомня за греховете 
ти” (Исая 43:25). Исус каза: „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.”¹

 Когато благодатното 
време приключи

Когато скоро настъпи моментът, 
в който благодатното време ще 
приключи, Гласът от небето ще за-

яви: „Който върши неправда, нека 
върши и занапред неправда; и кой-

то е нечист, нека бъде и занапред 
нечист; и праведният нека върши 
и занапред правда, и святият нека 
бъде и занапред свят” (Откровение 
22:11).

Хората, които не са изповядали 
греховете си, поради което те оста-

нат неизлечени в онзи момент, ще 
понесат подобна агония като тази, 
преживяна от Юда, и ще оплакват: 
„Премина жетвата, мина лятото, а 
ние не се избавихме” (Еремия 8:20).

Наистина е голяма трагедия, 
когато един човек отхвърли изпра-

тената от небето истина. Но какво 
ще кажем за хората, на които е по-

верено стадо като пасторите, кои-

то въпреки това отхвърлят своето 
задължение, в резултат на което 
биват изгубени хора? Кръвта на 
множество души ще лежи на тяхна 
отговорност.

В онзи час „нечестивите се из-

пълват с разкаяние и съжаление, но 
не поради своето греховно прене-

брегване на Бога и съчовеците си, 
а защото Бог е победил. Те оплак-

ват факта, че резултатът се оказва 
именно такъв; но не се покайват за 
своето нечестие. Биха приложили 
всяко възможно средство на прак-

тика, за да надвият, стига да могат.
„Светът вижда как именно кла-

сата, на която са се подигравали и 
са осмивали и която са искали да 
изкоренят, минава невредима през 
бурята и земетръса, и мора. Този, 
Който за престъпниците на Своя 
закон се явява огън пояждащ, е си-

гурен покров за Своя народ.
„Проповедникът, пожертвал ис-

тината, за да спечели благоволе-

нието на хората, сега вижда харак-

тера и влиянието на своите учения. 
Става ясно, че едно вездесъщо око 
го е следвало, докато е стоял на 
бюрото, докато е ходел по улиците, 
докато се е смесвал с хората в раз-

личните житейски ситуации. Всяка 
емоция на душата, всеки написан 

ред, всяка произнесена дума, всяко 
действие, довело хора да почиват в 
прибежището на заблудата, е било 
посято семе; и сега в окаяните изгу-

бени души, които го заобикалят, той 
може да види жетвата си.

„Проповедници и хора виждат, 
че не са поддържали правилното 
отношение с Бога. Виждат, че са се 
бунтували срещу Автора на целия 
и праведния закон. Отстраняване-

то на божествените предписания 
е обусловило хилядите източници 
на зло, разногласие и разцепление, 
омраза, неправда, докато земята 
се е превърнала в едно огромно 
поресражение, една яма на поква-

ра. Това е гледката, която се явява 
пред очите на хората, отхвърли-

ли истината, които са избрали да 
подхранват заблудата. Никой език 
не може да изрази копнежа, който 
непокорните и неверните изпитват 
за това, което са загубили завина-

ги—вечния живот. Хора, на които 
светът се е покланял поради тех-

ните таланти и красноречие, сега 
виждат тези неща в истинската 
светлина. Осъзнават, че са се ли-

шили доброволно поради наруше-

ние на закона, и падат в краката на 
хората, чиято верност са презирали 
и осмивали, като признават, че Бог 
ги обича.

„Хората виджат, че са били изма-

мени. Нямат търпение да започнат 
да се обвиняват един друг, че са 
били подведени към унищожение; 
но всички се обединяват в това да 
сипят най-горчиво осъждение върху 
проповедниците. Неверните пасто-

ри са пророкували лесни за приема-

не неща; водели са слушателите 
си да считат за невалиден Божия 



“Времето на бедствие и скръб пред нас ще изисква 
вяра, която може да понесе изтощение, забавяне и 
глад—вяра, която няма да прималее, дори да бъде 
сурово изпитана. . . . Всички, които са решени да се 
хванат за Божиите обещания, както него, и да бъдат 
толкова сериозни и настойчиви, колкото бе той, ще 

успеят, както той успя.”
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закон и да преследват хората, които 
го пазят като свят. И сега в своето 
отчаяние тези учители признават 
пред света своето дело на измама. 
Множествата се вбесяват. „Ние сме 
изгубени!” крещят те, „и вие сте при-

чината за нашето погубление.“ То-

гава се обръщат срещу лъжливите 
стражи. Именно хората, които няко-

га са се възхищавали най-много на 
тези псевдо стражи, ще произнесат 
най-ужасни проклятия против тях. 
Именно ръцете, които някога са ги 
обкичвали с лаврови венци, ще се 
надигнат, за да ги унищожат. Мечо-

вете, определени да убият Божия 
народ, биват употребени, за да уни-

щожат самите им врагове. Навсякъ-

де се вижда борба и кръвопроли-

тие.”²
След предаването на нашия Гос-

под това е навярно най-яркият при-

мер за предаване на невинна кръв. 
Искрени души, зависели от своите 
пастори за светлина, с право ще се 
разярят, когато осъзнаят, че са били 
оставени в тъмнина от тези, на кои-

то е била поверена отговорността 
да споделят с тях тази светлина.

Хора, претендирали да бъдат 
духовни охранители на стадото, ще 
паднат първи под Божиите съдби. 
Божият гняв ще се излее от небето в 
седем последни язви, представени 
в Откровение 16, при което петата 
язва поразява изключително „прес-

тола на звяра” (Откровение 16:10), 
т.е. религиозната сила, представена 
в Откровение 13:1.

Един категоричен 
контраст

От друга страна, хората, които 
полагат доверието си изцяло в Гос-

пода, ще имат различна опитност, 
когато язвите падат. Моля прочете-

те цялата глава на Псалм 91. Той 
осигурява, че всеки, който бъде 
верен на Бога, ще има божествена 
защита във време на насилие, мор 
и язва.

Няма ли да държим тези скъпо-

ценни обещания, които откриваме 
в Неговото свято слово? „Времето 
на бедствие и скръб пред нас ще 
изисква вяра, която може да поне-

се изтощение, забавяне и глад—
вяра, която няма да прималее, 
дори да бъде сурово изпитана. Пе-

риод на благодатно време се пре-

доставя на всички, за да се подгот-

вят за това време. Яков надделя, 
защото беше настойчив и твърдо 
решен. Неговата победа е доказа-

телство за силата на безотказната 
молитва. Всички, които са решени 
да се хванат за Божиите обеща-

ния, както него, и да бъдат толко-

ва сериозни и настойчиви, колкото 
бе той, ще успеят, както той успя. 
Хората, които не са склонни да се 
отричат от себе си, да агонизират 
пред Бога, да се молят продължи-

телно и настойчиво за Неговото 
благословение, няма да го полу-

чат. Да се бориш с Бога—колко 
малко хора знаят какво предста-

влява това! Колко малко хора са 
стигнали дотам, че душите им да 
се излеят пред Бога с такова из-

вънредно желание, че всяка сила 
бъде максимално напрегната. 
Когато вълни на отчаяние, какви-

то никой език не може да изкаже, 
връхлетят молителя, колко малко 
хора се прилепят с неотстъпчива, 
непреклонна вяра към Божиите 
обещания.”

 Избавлението, дадено на 
яков

„Горко! защото велик е оня ден, 
подобен нему не е бивал; имен-

но той е време на утеснението на 
Якова; но ще бъде избавен от него” 
(Еремия 30:7).

Не забравяйте молитвата на Яков: 
„Не съм достоен за най-малката от 
всичките милости и от всичката вер-

ност, които си показал на слугата Си” 
(Битие 32:10). Достигнали ли сте онзи 
момент в своята опитност да признае-

те тази реалност? Или може би вместо 
това чувствате, че сте богати и сте се 
замогнали, и нямате нужда от нищо?

Готови ли сте да се прилепите 
към Христос, сякаш самото ви съ-

ществуване зависи от това? А всъщ-

ност то зависи именно от това! Нека 
всички помним нощта на агонията, 
която преживя Яков, като настойчи-

во умоляваше Господа: „Няма да Те 
пусна да си отидеш, докато не ме 
благословиш” (Битие 32:26).

Преживяването на Яков в но-

щта на неговата борба е пример за 
нас в последните дни. „Бог е нам 
прибежище и сала, винаги изпита-

на помощ в напасти. Затова няма 
да се уплашим, ако би се и земята 
поклатила, и планините се пре-

местили сред моретата, ако и да 
бучат и да се вълнуват водите им, 
и планините да се тресат от нади-

гането им. . . Господ на Силите е с 
нас; прибежище е нам Якововият 
Бог.” (Псалм 46:1–3, 11). Амин! 

Използвана литература
1 Великата борба, стр. 483.
2 Духът на пророчеството, т. 4, стp. 
471, 472.
3 Великата борба, стр. 621.
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ДОМ, ИЗПЪЛНЕН СЪС СИМВОЛИ

ОТ Нейтън Тилър

Как бихте достигнали с еван-

гелската вест цяло едно поколе-

ние от ангажирани и приоритет-

но фокусирани към работата си 
хора? Какво бихте направили, 
за да привлечете вниманието 
на хора, които са привикнали 
към внушителни изображения, 
използвани в масовата развле-

кателна индустрия, и то дотолко-

ва, че е трудно да им говориш за 
по-дълбоки духовни неща? Как 
въобще бихте направили да раз-

берат абстрактни понятия като 
оправдание, примирение, уми-

лостивение за грях или съд?
Точно това беше проблемът, 

пред който бе призован да се 
изправи Мойсей, когато пред-

прие да ръководи два милиона 
хора, които излизат в огромно 
шествие от Египет към Ханаан. 
Те бяха прекарали поколения в 
робство; и сега нямаха предста-

ва за Божията воля и бяха подат-

ливи на съмнение и непослуша-

ние. Трудно им беше да разберат 
всяко нещо, което не биха могли 

да видят с очите си—един живот, 
преживян под заплахи от кам-

шик, произвежда ограничен ум и 
понижено достойнство.

Вяра под обсада
Точно след грехопадението 

Бог указа на Адам да принесе 
жертви като символ на умилос-

тивение за грях. Той обеща, че 
ще се роди Месия в родослов-

ното дърво на вярващи. Жерт-

вайки агне, потомците на Адам 
показваха вярата си в Божието 
обещание за избавление от гре-

ха. Когато Адам се покори на 
Божиите указания, той „принесе 
Богу жертва по-добра от Каино-

вата, чрез която за него се зас-

видетелствува, че е праведен” 
(Евреи 11:4). Авраам получи 
една по-добра представа какво 
означава това, когато Бог каза, 
че Авраам трябва да пожертва 
собствения си син. А обещани-

ята към Авраам представляват 
начинът, по който Бог обяснява 
благовестието: „в твоето потом-

ство ще се благословят всичките 

народи на земята” (Битие 22:18; 
сравни с Галатяни 3:8, 16). Но 
когато синовете на Яков се ус-

тановиха в Египет, евангелската 
картина, някога толкова ясна, за-

почна да избледнява. На власт 
идва нов фараон, който превръ-

ща евреите в роби. Пазенето на 
съботата се оказва трудно нещо. 
Дори нещо по-лошо, „поради 
суеверното почитане на живот-

ни от египтяните, на евреите 
не било позволено през време 
на робството си да представят 
жертвоприношения. По този на-

чин умовете им не се насочвали 
чрез такова служение към вели-

ката Жертва и вярата им отслаб-

нала.”¹
В същото време популярната 

религия в Египет била изключи-

телно ориентирана към сетива-

та. Всичко, на което се покла-

няли египтяните, можело да се 
види с очите. Впечатляващи за 
окото церемонии, ръководени от 
езическите им свещеници, оказ-

вали суеверно въздействие вър-



ху обикновените хора. И ако ис-

каш да си изживее един „хубав“ 
живот, божествата на деня не 
биха те осъдили за твоята немо-

ралност—всъщност сцената със 
златното теле при Синай е абсо-

лютна имитация на култови фес-

тивали, провеждани в Египет.
При такива обстоятелства 

трябва да се случи нещо драс-

тично, за да впечатли новоос-

вободените израилтяни с по-

знанието за Божия характер и 
Неговия план да ги спаси не 
само от робството, а и от робу-

ването на греха.

Една нова картина
При това положение не е чуд-

но, че когато Мойсей се качи на 
планината, Бог очерта една сис-

тема, която да научи Неговия 
народ в по-големи подробнос-

ти, отколкото е било разкривано 
допреди. Решението? „Да Ми на-

правят светилище, за да обита-

вам между тях” (Изход 25:8). Това 
щеше да е Божията къща в тех-

ния стан, един дом от символи.
Светилището беше опреде-

лено да играе централна роля 
в новата система на поклоне-

ние, която беше богата с уроци 
за спасението и Месия, Който 
имаше да дойде. Тази система 
просто стъпваше върху основ-

ното служение, толкова отдавна 
забравено или пренебрегвано, 
за принасяне на жертвено агне. 
Но тя внасяше далеч повече де-

тайли относно процеса на оправ-

данието, съда, изличаването на 
греха. Днес все още преоткрива-

ме хилядите й уроци.
Откъде разбираме, че еле-

ментите на светилището симво-

лизират една по-добра, небесна 
система? На Мойсей му беше 
подчертано: „Внимавай да ги на-

правиш по образеца им, който ти 
бе показан на планината” (Изход 
25:40). Апостол Павел отбеляз-

ва, че левитите свещеници „слу-

жат на онова, което е само об-

раз и сянка на небесните неща” 

(Евреи 8:5). Павел отбелязва 
това точно след като изтъква, 
че Христос е нашият „първосве-

щеник, Който седна отдясно на 
престола на Величието в небе-

сата, служител на светилището 
и на истинската скиния, която 
Господ е поставил, а не човек” 
(Евреи 8:1, 2).

Символични елементи
Следва кратък конспект на 

значението на елементите от 
службата в светилището:

Конфигурацията на светили-

щето. Разположението на све-

тилището символизира както 
време, така и място. Външни-

ят двор, където се намираше 
жертвеният олтар, символизира 
земята, където беше разпънат 
Исус. Влизайки в самото свети-

лище, ние се придвижваме от 
земята към небето. Там двете 
отделения символизират два-

та етапа от службата на Исус 
като свещеник, всекидневните 
и годишните служби, споменати 
по-долу. Тези трите (дворът, свя-

тото място и пресвятото място), 
както и службите, извършвани 
във всяко едно от тях, съста-

вляват пророческата рамка на 
Исусовото дело на изкупление, 
простирайки се от Неговото рож-

дение до окончателното унищо-

жение на греха. 
Агнето. Когато Йоан Кръсти-

тел посочи Месията, стоящ сред 
тълпата на река Йордан, той 
каза: „Ето Божият Агнец, Който 
отнема греха на света” (Йоан 
1:29). Исус беше Този, на Когото 
посочваха всички жертви (главно 
агнета). Той е наречен пасхално-

то агне: „Нашата пасха, Христос, 
биде заклан [за нас]” (1 Коринтя-

ни 5:7).
Свещенството. Тъй като све-

щениците, ръкополагани от Мой-

сей, „служат на онова, което е 
само образ и сянка на небесни-

те неща ” (Евреи 8:5), то и те би 
следвало да имат символично 
значение.

Наистина, когато Исус се въз-

несе на небето, Той отиде там 
като нашия „Първосвещеник“ 
(Евреи 4:14). Какво прави Той 
там? Точно както земните све-

щеници представяха кръвта от 
жертвите и тамян, символизиращ 
молитвите на светиите, Той слу-

жи като „адвокат при Отца, Исуса 
Христа праведния” (1 Йоан 2:1), 
Който „ходатайствува за светиите 
по Божията воля” (Римляни 8:27).

Всекидневната (всегдашната) 
служба. Фактът, че има небесно 
свещенство, доказва, че Хрис-

товото дело на умилостивение 
не е приключило на кръста, а че 
Той все още ходатайства за нас 
днес, като умолява и се застъпва 
със заслугите на Своята жертва. 
Това беше символизирано от 
всекидневната служба и тамяна 
в светилището.

Годишната служба. Веднъж 
годишно Първосвещеникът из-

пълняваше една особена роля 
на заличаване на греховете на 
народа. Това ставаше симво-

лично, понеже „не е възможно 
кръв от юнци и от козли да от-

махне грехове” (Евреи 10:4). В 
пророчеството на Даниил, което 
обхваща 2300 години, намираме 
предречено делото на Христос 
в пресвятото място (светая-све-

тих), което беше символично 
указвано от Деня на умилостиве-

нието в службата в светилището 
и започна през 1844 година. В 
момента живеем във времето на 
Деня на умилостивението.

Голямата картина
Каква бе целта на всички 

тези символи? „Чрез ученията 
на жертвената служба Христос 
трябваше да бъде издигнат пред 
всички народи, така че всички, 
които биха погледнали към Него, 
да имат живот. Христос беше 
фундаментът на еврейската ико-

номика. Цялата система от об-

рази и символи представляваше 
едно компактно пророчуство за 
евангелието, с представянето на 
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което са обвързани обещанията 
за изкупление.”²

Чрез едно прилежно изучава-

не на светилището започваме да 
разбираме, че древната скиния 
с нейните служби представлява 
една  картина на служенето на 
Христос за Неговата църква в 
християнската ера, точно преди 
края на времето. Това не е прос-

то свързано с теми като изследо-

вателния съд, разкрити в книгата 
на Даниил, а и с предмети като 
седемте църкви в Откровение—
представени далеч преди време-

то на своето съществуване чрез 
златния светилник в скинията, 
разполагана в пустинята.

Старозаветните служби би-

ват често наричани „сянка“ (Ко-

лосяни 2:17; Евреи 8:5; 10:1). 
Някои хора може и да си по-

мислят, че днес не е необходи-

мо да разбираме тези сенки на 
небесните неща. Но сенките са 
важни. Когато светлината осве-

ти даден обект, сянката, която 
той хвръля, го прави по-ясно от-

четлив. Изучаването на сянката 
на кръста днес го прави само 
по-жив за нас.

Заключение 
Мойсей слезе от планината с 

чертежа, който Бог му беше дал. 
Това беше именно каквото бе 
необходимо: планът на Господ 
да се приближи и да „обитава 
между“ хората. Той искаше да 
ги научи на Своя характер. Той 
желаеше да им помогне да раз-

берат мисията на Месия, Който 
имаше да дойде. Но какво свари 
Мойсей в подножието на Синай? 
Един народ, вече прилъстен към 
идолопоклонство—народ, който 
се връща назад към култовото 
поклонение в Египет, с неговите 
видими, материалистични, ома-

гьосващи и чувствени ритуали.
А днес дали е много по-раз-

лично? Състоянието на об-

ществото разкрива шокираща 
прилика със света в дните на 

Мойсей. Основните проблеми 
на обществото остават същи-

те. Но и указанията, дадени на 
Мойсей, биха могли да ни по-

могнат—но по един различен 
начин.

Разликата е, че днес ние не 
принасяме жертви. Не пазим 
празниците и нямаме светили-

ще. Тези неща срещнаха изпъл-

нението си, бидейки „сянка на 
онова, което ще дойде” (Колося-

ни 2:17). Но истините, препода-

вани в „образите на небесните 
неща” (Евреи 9:23), имат своята 
връзка и приложимост днес.

Нашата нужда е да изучава-

ме красивата вест на светили-

щето, представяща символите 
и паралелите, които правят бла-

говестието толкова ясно.
Как бихте привлекли внима-

нието на ангажираните, приори-

тетно фокусирани към работата 
си хора в съвременния свят, за 

да ги достигнете с евангелието? 
Нека се поучим от примера на 
Мойсей и да направим тази ста-

розаветна вест да оживее за на-

стоящото поколение. 

За допълнителен прочит:
Изход, глави 25–31.
Евреи, глави 8–10.
Животът на Исус, стр. 22–26.
Великата борба, стр. 409–422.
Патриарси и пророци, стр. 
343–358 (Апендикс, заб. 4).

Използвана литература:
1 Патриарси и пророци, стр. 333, 
334.
2 Деяния на апостолите, стр. 14.
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ЖИВОТ В 

ДНИТЕ НА ГОЛИАТ
Когато синът ми беше малък, вся-

ка вечер обичаше да слуша истории 
преди лягане. Но разказът, който му 
харесваше най-много, беше истори-

ята за Давид и Голиат. След толкова 
много дни и месеци, поне за мен, да 
споделям една и съща история полу-

заспал, започна да ми става досад-

но. Затова една вечер го попитах: „Я 
ми кажи, дете, защо толкова много 
обичаш тази история?” С усмивка 
на лице той ми каза: „Защото Давид 
винаги печели.” Отговорът ме обля 
като със студена вода. По-късно раз-

брах добронамереното провидение 
на Бога—това, че чрез ума и езика на 
едно дете моето внимание е трябва-

ло да бъде насочено към тази тема. 
В резултат на това си отделих сери-

озно време за молитва и размисъл, 
за да проуча отново този предмет, 
при което изводите бяха феноме-

нални. Това изказване се превърна в 
трамплин за моята вяра и до днес. 
„Защото Давид винаги печели.”

С такава детска вяра в благостта 
и любовта на Бога трябва да преми-

нем през времената, които предсто-

ят, като приемаме предизвикателни-

те изпити на нашата вяра, знаейки, 

че каквото и да става, Исус винаги 
печели.

Човешкият инстинкт е това, кое-

то прави хората да усещат набли-

жаващата опасност. Болшинството 
от хората, с които съм разговарял 
през последните месеци, признават 
важността на настоящите събития, 
които доближават света към дълбо-

ки води. В човешката история не е 
докладван нито един случай на лок-
даун на цялата планета—време, в 
което всички народи, правителства и 
световни лидери да се покорят и да 
последват едно и също нареждане, 
независимо от култура, раса, инте-

лектуално въздействие.
Разпознаваме проклятията на Го-

лиат в гласа на онези, които искат да 
управляват света в най-тъмния час 
на човечеството. С бавни ходове, 
приближавайки жертвата си, тира-

нията започна да оголова зъбите си. 
Зад скромната и умерена обществе-

на визия звярът, характеризиран в 
Откровение, глава 13, се подготвя за 
яростния, последен и смъртоносен 
ход. Сценарият, наречен „Голямото 
нулиране,” сривът на икономиката 
на цената на работещата класа, ма-

нипулацията и измамата ни отнасят 
назад във времето, когато заслепе-

нието и арогантността на Голиат на-

правиха Божия народ да се разтре-

пери.
Сутрин, когато станете и включи-

те новините в типичното време за 
утринно богослужение, усещате как 
във въздуха, който дишате, се носят 
проклятията и отвратителният език 
на Голиат. Отивайки на работа, през 
целия ден бивате преследвани от 
същия глас на съвременния Голиат. 
Преди да си легнете, искате да на-

правите вечерното богослужение, а 
изпитвате същото усещане, клетви-

те на Голиат.  Представете си само 
отчаянието на хората, които си зада-

ват въпроса: „Господи, къде си?“
Мрачните предчувствия на архи-

тектите на новия световен ред с тех-

ните „безконечни“ финансови ресур-

си, международните политически, 
икономически и религиозни последи-

ци имат пред себе си една-единстве-

на цел—тотален контрол. Страхът от 
бъдещето изглежда вцепенява ума, 
дори на повечето от верните, които 
очакват и вярват във второто идва-

не на Господ Исус Христос. Десетте 
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девици, описани в евангелието на 
Матей, глава 25, спят. Сякаш светът 
е оставен в ръцете на съвременния 
Голиат, но противно на това, което 
очите ни виждат, никога не трябва 
да забравяме, че привидното пора-

жение ще произведе най-сладката 
победа.

Пред какво сме 
изправени всички ние?

В настоящото време „Ние, наро-

дът“ сме поканени да приемем една 
нова дигитална идентичност—тази, 
която се съдържа в микрочип и която 
ще бъде впоследствие разпознава-

на от надзираващата система на но-

вия световен ред, като идентичност 
на безполезни потребители, хора, 
причиняващи замърсяване, прена-

селващи света и следователно пред-

ставляващи заплаха за човешкия 
род. От месеци биваме психически 
бомбандирани от известния глас на 
съвременния Голиат—„официалния 
глас” на технологията, който отеква 
от върха на планината на смъртта и 
изтреблението. Подобно както в дни-

те на древния Израил, светът през 
2020 г. се олюлява като пиян човек, 

който се оказва напълно дезориен-

тиран от страх, насаждан до безкрай 
от машината на пропагандата.

Чуваме как „държавни служи-

тели на отговорни постове“ проро-

куват втора вълна на пандемията, 
както и по-сурови локдауни. Добре 
известният на всички ни милионер 
Бил Гейц заяви наскоро—с дяволита 
самодоволна усмивка, изписана на 
лицето—„Това няма да е последната 
пандемия, пред която се изправяме, 
така че. . . ще трябва да се подготвим 
за следващата, която, . . . разбирате 
ме какво искам да кажа, която този 
път ще привлече вниманието.”¹

Друга една личност в центъра на 
националното внимание е Др. Ан-

тъни Фаучи, който заяви в забеле-

жително същия дух, че: „За съжале-

ние, в момента се намираме посред 
нещо, което ще се определя като . . 
. майката на всички епидемии през 
последните сто години. Но ние не 
наближаваме по никакъв начин края 
на всичко това.”²

Съвременните голиати
Действайки като „богове,” в името 

на промотирането на общото благо, 
танцувайки под „тръбния звук“ за 
климатичните промени и отмъще-

нието на майката природа, съвре-

менните Голиати не изпитват ника-

къв страх, че ще загубят контрол 
над света. Докато, НИЕ, НАРОДЪТ, 
подобно на онези големи Израи-

леви войнства в онзи исторически 
момент, сме депресирани, позволя-

вайки куражът да ни напусне, едва 
прошепваме помежду си: „Видяхте 
ли тоя мъж, който възлиза?” (1 Царе 
17:25). Предизвикателството за „Но-

вото нормално“ ужасява всички хора 
на планетата. „Страхът“ е ключът в 
ръцете на световните управници, за 
да блокират свободното мислене на 
личността. Оглеждайки се наоколо, 
можете да видите тук-там неколцина 
да говорят вяра и да се движат сре-

щу посоката на течението. 
Голиат се завръща за един после-

ден сблъсък. Той се бори отчаяно 
като човек, загубил всичко, знаейки, 
че времето е кратко. „В продължение 
на 40 дни израилевите войски трепе-

реха пред високомерното предиз-

викателство на Голиат, исполина на 

филистимците. Сърцата им прима-

ляваха, като гледаха масивната му 
осанка, която достигаше във височи-

на шест лакти и една педя, т.е. 3.20 
метра.”3 Привидното мълчание на 
Бога беше сериозно предизвикател-

ство за вярата на народа. Но слава 
на Бога, както винаги Той изпраща 
навременни решения. Точно когато 
дързостта на тази система на Новия 
световен ред издигне безсрамните 
си претенции, Бог ще се намеси.

В продължение на четиредесет 
дни Голиат търсеше ЧОВЕК, при 
което дори идея си нямаше, че сам 
Всемогъщият ще даде отговор на 
тази провокация. „И когато филисти-

мецът погледна наоколо и видя Да-

вида, презря го, защото беше мла-

деж, и рус, и красив на лице” (1 Царе 
17:42). Голиат беше поразен от изне-

нада. Направо не можеше да повяр-

ва на очите си. Някакъв си „младеж, 
и рус, и красив на лице.”

Погълнат от своята самовлюбе-

ност, Голиат си мислеше, че това 
със сигурност трябва да е някаква 
шега. Малко осъзнаваше, че само 
след няколко мига собственото му 
заслепение и арогантност ще бъдат 
смълчани завинаги. И така, възлю-

бени читателю, Божиите решения за 
нас в екстремни ситуации са винаги 
изненадващо семпли.

Когато Самуил отиде в дома на 
Есей, за да помаже човека по Бо-

жие сърце, пророкът беше засле-

пен от внушителния външен вид на 
най-големия син: „като видя Елиав, 
каза си: Несъмнено пред Господа е 
помазаникът му. Но Господ каза на 
Самуила: Не гледай на лицето му, 
нито на високия му ръст, понеже 
съм го отхвърлил. . . . понеже човек 
гледа на лице, а Господ гледа на 
сърце” (1 Царе 16:6, 7).

В еврейската история, когато си-

риецът Нееман, един могъщ гене-

рал, поразен от проказа, отиде при 
пророк Елисей, той насмалко не се 
лиши от ползата от изцелението, 
като отхвърли Божието предложе-

ние, понеже очакванията му не бяха 
удовлетворени. „Нееман се разгне-

ви, та си отиде, като казваше: Ето, 
аз мислех, че той непременно ще 
излезе при мене, ще застане, и ще 
призове името на Господа своя Бог, и 
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ще помаха ръката си върху мястото, 
и така ще изцери прокажения. Реки-

те на Дамаск, Авана и Фарфар, не 
струват ли повече от всичките води 
на Израиля? Не мога ли да се окъпя 
в тях и да се очистя? Затова, той се 
обърна и си отиде много разгневен” 
(4 Царе 5:11, 12).

Подобно на това ще бъде и днес. 
Светът ще се изненада от простота-

та на Божието решение за кризата. В 
безкрайната Си мъдрост Той ще ни 
избави „не чрез сила, нито чрез мощ, 
а чрез Духа Ми, казва Господ на си-

лите” (Захария 4:6).

Бог за подиграване не 
бива

Кризата, която удря света днес, 
ще приключи по същия начин, 
най-малко поради една причина: 
„Недейте се лъга; Бог не е за поди-

граване: понеже каквото посее чо-

век, това ще и да пожъне” (Галатяни 
6:7). Бог не одобрява неправдата при 
никакви обстоятелства, при това Той 
познава ходовете на неприятеля.

Злото на този свят е било вина-

ги унижавано и сразявано с прости 
и скромни инструменти, които са в 
тотален противовес на човешката 
екстравагантност. Бог не се разкри-

ва чрез великолепието на светската 
сила или мъдрост, а чрез вътрешна-

та красота и кротост на Христовия 
характер, скрит в Неговите последо-

ватели.
Днес имаме склонност да гле-

даме към коалициите на различ-

ни сили, като мислим за техния 
потенциал и деструктивна власт 
и така правим същата грешка, ка-

квато допуснаха израилтяните. За-

стъпниците на Голямото нулиране 
са напълно заблудени, че „Новото 
нормално“ може да се внедри много 
лесно, укривайки вечното, непобе-

димо Божие слово, като направят 
невалиден вечния Закон на Бога и 
смълчат гласа на онези, които пре-

гръщат вярата на Исуса Христа и 
пазят Божиите заповеди.

Колко слаба представа имат, че 
Божиите планове не са като техните.

Пристигането на Давид на бойно-

то поле беше възприемано като акт 
на гордост и егоцентризъм от страна 
на неговите братя. Преди да пребо-

ри Голиат, Давид посрещна противо-

поставянето на своите братя, а мал-

ко след това противопоставянето 
на царя. Поглеждайки към Давид и 
Голиат с очите на човешкото разсъж-

дение, израилевото войнство беше 
обречено на провал.

От светска гледна точка, предвид 
колосалната сила на Вавилон вели-

ки и сравнявайки го със скромния 
Божи остатък, истинското християн-

ство е осъдено на изтребление. Но 
Божията дума ще се реализира, без 
значение какво става. Само трябва 
да насочим неотклонно вниманието 
си към Исус, Господаря на нашето 
спасение. С очите на вярата ще гле-

даме на неприятеля като на атом, 
избледняващ пред присъствието на 
един безконечен Бог.

И сега сме заплашвани от втора 
и трета вълна на пандемията. Живо-

тът ни и този на нашите семейства 
е изложен на риск. Много скоро глад 
ще покоси земята, но Божията ми-

лост няма да ни изневери. Не забра-

вяйте: „Исус винаги побеждава.”

Един паралел от 
откровение

В тази история за Давид и Го-

лиат можем да видим колко удиви-

телно предстоящото пророчество 
в Откровение 13 се съгласува с 
Откровение 14. Поглеждайки към 
есхатологичния сценарий на този 
разказ, откриваме следните ин-

тересни факти: Голиат може да е 
символичният звяр, а вестта на 
звяра е описана в Откровение 13, 
изпълнявайки критериите за прово-

катор, който се явява първи, след-

ван от Давид в Откровение 14, като 
символ на агнето, в опозиция на 
характера на звяра.

Божието провидение разкри как 
Голиат предсказва на пророчески 
език силата и степента на големия 
космически конфликт между упра-

влението на Небето и Новия све-

товен ред, предлаган от върховния 
неприятел на Бога: „Изберете си 
един мъж и нека слезе при мене. 
Ако може да се бие с мене и да ме 
убие, тогава ние ще ви бъдем слу-

ги; но ако му надвия аз и го убия, 
тогава вие ще ни бъдете слуги и ще 
ни се подчинявате” (1 Царе 17:8, 9).

Голиат е символ на змея, символ 
на звяра и символ на лъжепророка, 
и най-накрая, той е символ на Но-

вия световен ред. В книгата Откро-

вение намираме същото развитие. 
А Давид е символ на Исус Христос, 
авторитета на силата, разкрита в 
Откровение 14. Резултатът е иден-

тичен. Както Давид ще унищожи Го-

лиат, така и Исус ще унищожи Но-

вия световен порядък, зададен от 
силата на звяра, която намираме в 
Откровение 13.

С вбесен тон Голиат казва: „. . . 
Ела при мене, и ще дам месата ти 
на въздушните птици и на земните 
зверове ” (1 Царе 17:44). Впослед-

ствие чрез Вдъхновението Давид 
отговаря с Божието слово по същия 
начин: „Днес Господ ще те предаде 
в ръката ми; и като те поразя, ще 
ти отнема главата, и днес ще пре-

дам труповете на филистимското 
множество на въздушните птици и 
на земните зверове; за да познае 
целият свят, че има Бог в Израиля” 
(1 Царе 17:46). 

Двете изявления са почти иден-

тични, но в действителност отразя-

ват смъртното наказание на тези, 
които откажат да се покорят на 
авторитета на звяра или на авто-

ритета на Бога. Днес човечеството 
се намира между тези две заплахи, 
при което участта ни се решава от 
собствения ни избор. Няма изход 
от наближаващия конфликт.

Скоро ще се окажем в положе-

ние да не можем да купуваме или 
да продаваме (Откровение 13:17), 
но нашият Бог няма да ни изневе-

ри. Господ Исус Христос ще укре-

пи народа Си, за да устои против 
Голиат от 21-ви век. Немският фи-

лософ от 19-и век Артур Шопенха-

уер далновидно отбеляза: „Цялата 
истина преминава през три етапа. 
Първо, бива усмивана. Второ, бива 
подложена на яростно противопос-

тавяне. Трето, бива приета като ви-

дна от само себе си.”⁴
Първоначално светът и него-

вите лидери ще се присмиват на 
Божия народ, който страда силно: 
„Нечестивите ликуват, при което се 
чува саркастичният вик: „Е, къде е 
сега вярата ви? Защо не ви избави 
Бог от ръцете ни, ако наистина сте 
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Негов народ?”⁵
След като се вижда как цели-

ят свят се покорява, институцията 
бива изненадана от една малка, 
незначителна група от хора, не-

поклатими в своето убеждение и 
твърдо решени да умрат или да 
живеят за Христос. Тогава тя се 
вбесява, понеже е контролирана 
от същата омраза, която Навуху-

доносор прояви на полето Дура. В 
този час на мрак истината ще бъде 
вземана на подбив в началото и ще 
бъде яростно отричана. Последна-

та стъпка ще бъде, когато иситната 
стане очевидна от само себе си и 
всемирно приета. За съжаление за 
някои, тогава ще бъде твърде къс-

но да се промени посоката на све-

та. В този момент те виждат ясно 
празните амбиции на своето безум-

но заслепение.
Бедните и богатите в света ще 

бъдат ужасени да видят Господ 
Исус Христос да идва на небесните 
облаци. Точно когато се готвят да 
празнуват победата над верните, 
точно преди да раздадат шампан-

ското в знак на своята земна слава, 
ще видят Исус.

Думите на техните подигравки 
ще застинат на устните им, потре-

первайки като тръстика, разлюля-

вана от вятъра, и ще влачат тела-

та си по земята, търсейки смъртта 
като по-добрия избор, и заслон под 
скалите, умолявайки планините да 
паднат върху им и да ги покрият от 
лицето на „Този,” Който е безкрай-

но по-велик от тях. Тогава ще бъде 
твърде късно за угризения на съ-

вестта и разкаяние. Ще бъде твър-

де късно да отменят всичките прес-

тъпни деяния и да върнат назад 
пролятата кръв, която вика  против 
тяхната съвест. Всяка секунда от 
живота им пред Царя на Вселената 
ще бъде непоносимо мъчителна за 
тях. Те са наясно, че е прекалено 
късно. И така, наистина всяка исти-

на, както споменах по-горе, преми-

нава през три етапа. Първо, бива 
усмивана. Второ, бива подложена 
на яростно противопоставяне. Тре-

то, бива приета като видна от само 
себе си.

Съвременният Голиат бива уда-

рен от Скалата на вековете, точно 

в целта, или „в белега.“ Огромният 
звяр колабира, когато Божият гняв 
го застига с поразителна сила. Ме-

чът, заплашвал света, устрашавал 
множествата, се обръща срещу 
него. Престолът на Рим е покрит 
с тъмнина, търговците остават без 
думи, царе и управници се разяря-

ват против звяра. Те се чувстват 
измамени. Сега виждат хората, към 
които са се отнесли толкова сурово 
и които са презирали, със сияещи 
лица да извикват победа при вида 
на Христос.

Голиат е мъртъв. Язвите падат, 
непримесени с милост. Исус вина-

ги побеждава. Сълзите и мъката, 
бичът и подигравките са отминали. 
Земята се олюлява като пияница; 
тектонските плочи се преместват 
от мястото си; гробовете се отва-

рят. Става възкресението на свети-

ите.

ДА СЕ ДОВЕРИМ НА 
БОГА НА ДАВИД

Ангелите пеят, светиите пеят, де-

цата пеят, каква радост само, какъв 
момент! Бог винаги печели, Той пе-

чели за нас. Ако не знаеш какво да 
направиш с живота си, ако не знаеш 
какво да избереш за бъдещето, отде-

ли си минута и поговори с Исус. Това 
е най-доброто, което можеш да на-

правиш при подобни обстоятелства. 
Той те обича, приятелю мой. 

Голиат е продуктът на всяко поко-

ление в човешката история. Давид е 
отговорът на Бога, който Той държи 
в готовност, за да привлече внима-

нието на света, за да познае светът, 
че Бог наблюдава всичко. В заключе-

ние ще кажа, че във всеки век е има-

ло сблъсък между доброто и злото. 
Понякога мракът сякаш побеждава 
за известно време, но Бог ще се на-

меси и ще смени полюсите на власт-

та, за да даде победа на свободата.
Тази зима ще бъде предизвика-

телство за всички. Затворени по до-

мовете без перспектива за бъдеще-

то, бихме могли да възкресим своите 
духовни нагласи. Това е часът и 
властта на тъмнината. Но не забра-

вяйте благословението на Господа в 
Михей 7:7–9: „Но аз ще погледна към 
Господа, ще чакам Бога на спасение-

то си; Бог мой ще ме послуша. Не 
злорадствувай заради мене, непри-

ятелко моя; ако падна, ще стана; ако 
седна в тъмнина, Господ ще ми бъде 
светлина. Ще нося гнева на Господа, 
защото Му съгреших, догдето отсъди 
делото ми и извърши съдба за мене, 
като ме изведе на видело; тогава ще 
видя правдата Му.” 
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привлече вниманието този път”, 
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11 септ. 2020. www.youtube.com/
watch?v=z-kq4YpyFp0
2 www.breitbart.com/news/u-s-adds-
73k-more-cases-dr-fauci-says-end-of-
covid-19-not-even-close/
3 Знамения на времето, 10 август 
1888.
4 medium.com/@alan_46156/the-three-
stages-of-truth- eddd98151f0a
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ИЗПРАВЕНИ ПРЕД 

ГОЛЕМИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Промяната не става винаги толкова лесно! Обичаме 

да хапваме, когато е обяд. Обичаме да играем, когато 
задълженията ни приключат. Обичаме да си останем 
приятели за приятелите си и никога да не ги разочаро-

ваме и нараняваме. Обичаме работата ни в училище 
да не е толкова трудна. Обичаме един хубав летен ден 
да не се разваля, превръщайки се в някаква страхови-

та гръмотевична буря.
Но какво ще стане, когато в живота дойдат големи 

промени? Или нещо по-лошо, когато това стане в це-

лия свят? Неща, които са по-големи, отколкото някой 
би могъл да контролира?

Трябва да помним, че Бог е по-велик от всичко, кое-

то се случва в този свят. Понякога нещата няма да са 
лесни за никого. Но за Бог няма нищо прекалено труд-

но, защото Той е Създателят на цялата вселена. Само 
за шест дни Той създаде светлината, небето, слънцето, 
звездите, земята с всичките й растения, птици, риби, 
животни и първите хора. Именно Той е, Който те е на-

правил! Скоро Той ще сътвори една съвършена Земя 
без тъга, грозота, болка и смърт.

Има една хубава духовна песен за добри новини. Тя 
ни напомня,  че на Новата земя няма да има промени 
към лошо:

„Домът, в който никога не настъпват промени, нито 
болка, нито скръб, ни тежък труд и грижа; Да! това е 
един светъл и благословен дом; кой не би искал да жи-

вее там?”
Тогава стихотворението ни казва какво следва да 

решим да направим, като имаме тази надежда:
“О, чакай! Кротко чакай и недей да се оплакваш, O, 

чакай! Кротко чакай и недей да се оплакваш, О, чакай! 
O, чакай! O, чакай! И недей да се оплакваш!”

Какво означава това? Не трябва да се оплакваме и 
да мърморим, ако настъпят нежелани промени. Трябва 
да се уповаваме на Бог. На всички, които се уповават 
на Него, Той обещава нов дом без нежелани промени! 
Там верните ще живеят завинаги!


