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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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Цивилизацията се движи за-
бързано към края на историята на 
една паднала планета. Пророчест-
вата, разкрити в Святите писания, 
бързат към окончателно изпълне-
ние. Когато масите от множества 
хора, които неспирно се роят, сва-
лят Божиите заповеди в прахта, 
действително има една заповед, 
която попада под директните уда-
ри точно сега. Това е деветата за-
повед: „Не свидетелствай лъжливо 
против ближния си” (Изход 20:16).

Какво означава да свидетелст-
ваш лъжливо? Това е да доклад-
ваш за нещо, като че е реално, 
а не е. Това означава да укриеш 
вярното и да го заместиш с под-
правеното. И сега този навик стана 
дотолкова разпространен, че мно-
го хора дори нямат никакъв усет, 
нито чувствителност да осъзнаят 
какво се случва в действителност.

За разлика от всичко това, Исус 
идентифицира Себе Си като „пъ-
тят, истината и животът” (Йоан 
14:6). И все пак, колко много са хо-
рата измежду тези, изповядващи, 
че Го следват, които не изглежда 
да са особено загрижени за исти-
ната такава, каквато е разкрита 
като писаното „Така казва Господ.”

Една истина, 
много лъжи

Къде сме сега?

Как достигнахме до този момент 
в историята? Атеистът твърди, че 
няма Бог. Агностикът просто избяг-
ва темата, като твърди, че не знае. 
Но как е възможно да се игнорират 
толкова обективни доказателства? 
Именно приемайки, че не може да 
има Бог, понеже ако Го имаше, Той 
със сигурност не би допуснал ужас-
ното страдание, което съществува в 
света. Но хората, които се съмняват, 
не се стремят да разберат любящия 
характер на Бога във вид на едно съ-
вършено приливане на благородна 
справедливост с нежна милост. Те 
не избират да проследят Неговия 
почерк в земята, морето и небето—
както и в живота на човешките съ-
щества, сътворени по Неговия образ 
като свободни морални същества, а 
не роботи.

Отсъствието на Божието при-
съствие е объркване. Отсъствието 
на любов е омраза, отсъствието на 
усмивка е намръщеност, отсъствие-
то на красота е грозота, отсъствието 
на добро е зло, а също така отсъст-
вието на истина е измама. Изглежда 

като че ли светът е натиснал „пауза“ 
на една отявлено негативна сцена, 
към която е приковал очите си. В 
такава една атмосфера властва из-
мама, лъжи се вземат за истина и 
измислиците се утвърждават.

Да изберем вместо това 
да търсим реалността

Как бихме могли да се осво-
бодим и да излезем от този во-
довъртеж от лъжи? Съществува 
една истина и един източник на 
истина—Господ Исус Христос. До-
като държим очите си приковани 
към Него, Когото нашите грехове 
прободоха, имаме надежда. Като 
гледаме в посока към небето, към 
Автора на живота, Вседържителя 
на живота и Осигурителя на ве-
чния живот, виждаме една много 
различна картина от изопачената, 
цялата гравирана с лъжите, които 
светът има да предложи.

Нашият Създател отправя едно 
предизвикателство към всички 
нас: „Съберете се, та дойдете, 
приближете се, всички вие избяг-
нали от народите; нямат разум 
ония, които издигат дървените си 
идоли, и се молят на бог, който 
не може да спаси. Изявете и при-
ведете ги; Да! нека се съветват 
заедно; кой е прогласил това от 
древността? Кой го е изявил от от-
давнашното време? Не Аз ли Гос-
под? И освен Мене няма друг бог, 
освен Мене няма бог праведен и 
спасител. Към Мене погледнете и 
спасени бъдете всички земни кра-
ища; защото Аз съм Бог, и няма 
друг” (Исая 45:20–22).

Уводна статия



4 ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията

Какво се случва зад кулисите?
Барбара Монтроуз

Ние сме родом от земята
Какво означава „извънземен”? 

Това определение се отнася за ня-
кой, който не е от определена група 
или място - в типичния случай, за 
разлика от такъв, който е „родом“ 
от някъде, „местен,” човек, роден 
на съответното място. Латинската 
дума за местния вид, определен да 
преобладава на планетата Земя,  е 
„homo sapiens“, тази отличителна 
раса, позната като човешки съще-
ства. Святото писание разкрива 
историята на човешката раса от са-
мото начало:

„И Бог създаде човека по Своя 
образ; по Божия образ го създаде; 
мъж и жена ги създаде. И Бог ги 
благослови. И рече им Бог: Пло-
дете се и се размножавайте, на-

пълнете земята и обладайте я, и 
владейте над морските риби, над 
въздушните птици и над всяко живо 
същество, което се движи по зе-
мята” (Битие 1:27, 28). Човешкият 
род, който бе сътворен по образа 
на своя Създател, бе щедро оси-
гурен с идеалните условия за под-
държане на живота, при което „Бог 
видя всичко, което създаде; и, ето, 
беше твърде добро” (Битие 1:31).

Създателят не живее на тази 
планета; Той я е зачислил на чо-
вешката раса. Бог като Създател 
се посочва като „Всевишният и 
Превъзнесеният, Който обитава 
вечността, Чието име е Святи” 
(Исая 57:15).

„Бог, Който е направил света и 
всичко, що е в него, като е Господар 

на небето и на земята, не обитава 
в ръкотворени храмове” (Деяния 
17:24). Той живее на третото небе 
- много далеч в открития Космос, а 
ние като човешки същества - родом 
от Земята - все пак си оставаме по 
Негов образ.

Макар покварата на нашата 
раса да ни е отделила от нашия 
Създател (Битие, глава 3), Той все 
пак е изключително заинтересуван 
от нас и загрижен за нас. Божиите 
хора в древността се обръщаха 
към Бог в молитва: „Ти послушай от 
небето, от местообиталището Си, и 
прости, и въздай на всекиго според 
всичките му постъпки, като позна-
ваш сърцето му, (защото Ти, само 
Ти, познаваш сърцата на човешкия 
род)” (2 Летописи 6:30). Той позна-
ва мислите ни; чете сърцата ни. И 
макар да отстои на много мили раз-
стояние, в действителност „не е да-
леч от всеки един от нас; защото в 
Него живеем, движим се и същест-
вуваме” (Деяния 17:27, 28). Той те 
поддържа точно в този момент. И 
ако не беше Неговата нежна гри-
жа към теб, сърцето ти нямаше да 
продължава да бие и сега, очите ти 
нямаше да могат да прочетат тази 



ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията  5

статия, нито умът ти щеше да ус-
пее да я разбере. Могъществото 
на небето е активно ангажиран във 
всички тези процеси именно в този 
момент. 

Ти си роден на тази планета; ти 
си родом от земята (1 Коринтяни 
15:40-44). Но какво става, ако ня-
кой от нас, човешките същества, се 
опита да отиде на друга планета?

„Ако и да се издигнеш като орел 
и поставиш гнездото си между звез-
дите, и от там ще те сваля, казва 
Господ” (Авдия 1:4).

Да, хора са излизали в открития 
Космос. Но рано или късно се е на-
лагало да се върнат. В настоящото 
си състояние човешките тела са 
проектирани за планетата Земя. 
„Никой не е възлязъл на небето, 
освен Тоя, Който е слязъл от не-
бето, сиреч, Човешкият Син, Който 
е на небето” (Йоан 3:13). Този Чо-
вешки Син, посетил тази планета, е 
познат също като Божието Слово. 
„В началото бе Словото; и Слово-
то беше у Бога; и Словото бе Бог. 
То в начало беше у Бога. Всичко 
това чрез Него стана; и без Него 
не е ставало нищо от това, което е 
станало. В Него бе животът и живо-
тът бе светлина на човеците. . . . И 
словото стана плът и пребиваваше 
между нас” (Йоан 1:1–4, 14).

В Писанието четем разказа за 
рождението на Словото, станало 
плът - Исус Христос - във Витлеем 
Юдейски, така че Той става родом 
от земята чрез майка Си, Мария 
(Лука 2:7). Но Неговият Отец не е 
родом от Земята - защото Той ре-
ално сътвори Земята! Това бе раз-
яснено на майката на Исус, преди 
Той да се роди на земята: „И ето, 
ще зачнеш в утробата си и ще ро-
диш син, Когото ще наречеш Исус. 
Той ще бъде велик, и ще се нарече 
Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му 
Давида. Ще царува над Якововия 
дом до века; и царството Му не ще 
има край. А Мария рече на ангела: 
Как ще бъде това, тъй като мъж не 
познавам? И ангелът в отговор й 
рече: Святият Дух ще дойде върху 
ти, и силата на Всевишния ще те 
осени; затова и святото Онова, Кое-

то ще се роди от тебе, ще се нарече 
Божий Син” (Лука 1:31–35).

„Святото Онова” дойде от Свя-
тия Дух - Който е божествен, а не 
човешки. И така, Словото стана 
плът, Човешкият Син, Божият Син, 
Исус Христос - беше с човешки про-
изход по линия на майка Си, но с 
божествен произход от Своя Отец. 
Това е нещо неповторимо уникално 
в цялата история!

Междувременно ангелът, зане-
съл вестта на Мария, беше едно 
сътворено същество, което не бе 
родом от Земята— той бе в съвър-
шена хармония с Бога като слу-
жител на Създателя с мисията да 
помогне на човешките същества 
да се примирят със своя небесен 
Отец. Този пратеник беше един от 
множество ангелски същества, кои-
то обикновено се явяват невидими 
за нашите очи, но без значение на 
това, те са постоянно ангажирани 
за нашето опазване. „Не са ли те 
всички служебни духове, изпраща-
ни да слугуват на ония, които ще 
наследят спасение?” (Евреи 1:14). 
„Благославяйте Господа, вие анге-
ли Негови, Мощни със сила, които 
изпълняват словото Му, Като слу-
шате гласа на словото Му. Благо-
славяйте Господа, всички Негови 
войнства, Негови служители, които 
изпълнявате волята Му” (Псалм 
103:20, 21). Това са нашите ангел-
ски съюзници, които ни защитават 
и ни помагат в борбата срещу зло-
то. Най-често не ги виждаме, но 
сме заобиколени от тях.

Да, Исус Христос и ангелските 
вестители - нашите приятели, съю-
зниците - от чисти, невинни, непад-
нали светове, идват на Земята на 
спасителна мисия, за да ни помог-
нат да ни избавят от нашественика, 
който се стреми да ни унищожи - 
Сатана, падналият ангел, заедно с 
неговите извънземни ангели, които 
изпълняват думата му. 

Живот на други планети

Елън Г.Уайт, най-масово пре-
вежданият американски автор с 
най-мащабен труд (написала е над 
60,000 ръкописни страници, пре-

ведени на повече от 160 езика), е 
била надарена с библейския дар 
на пророчеството. Библията по-
сочва много строги критерии, по 
които да се изпита валидността 
на един пророк - удивително е, че 
необикновеният дар на г-жа Уайт 
изпълнява всички тези критерии. В 
последните поколения все още не 
сме видели нито един измежду оне-
зи, набедени да имат пророческия 
дар, който да отговаря на всичките 
библейски тестове. Библейските 
критерии трябва да бъдат изпълне-
ни изцяло; няма средно положение 
дори ако за някого евентуално би 
се оказало, че притежава 99% про-
рочески дар. Тук става въпрос за 
всичко или нищо.

И сега, когато ние сме съвре-
менници на космическата ера, по-
вечето хора са склонни да вярват, 
че трябва да има живот на други 
планети, но признават, че детай-
лите по таза тема са загадка. Но 
още в средата на 19-и век Елън 
Г.Уайт показа в пророческо виде-
ние всичко, което е от значение за 
нас, доколкото е добре да го знаем 
и разберем, във връзка с живота на 
други планети. Тя описа:

„Господ ми даде да видя други 
светове. Дадоха ми се криле и един 
ангел ме придружи от града до едно 
място, което беше светло и славно. 
Тревата на това място беше с цвят 
на живо зелено, а птиците пееха 
много сладка песен. Обитателите 
бяха с различен ръст; те бяха бла-
городни, величествени и прекрас-
ни. Бяха напълно съобразни с об-
раза на Исус, а лицата им сияеха 
от свята радост, изразявайки сво-
бодата и щастието на това място. 
Запитах един от тях защо бяха тол-
кова по-прекрасни от съществата 
на земята. Отговорът беше: „Ние 
сме живели в стриктно послушание 
на Божиите заповеди и никога не 
сме падали чрез непослушание, за 
разлика от съществата на земята.“ 
Тогава видях две дървета, едното 
от които много наподобяваше на 
дървото на живота в града. Плодо-
вете и на двете дървета изглежда-
ха красиви, но от едното не можеха 
да ядат. Можеха свободно да ядат 
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от едното, но от другото им беше 
забранено да ядат. 

Тогава ангелът, който ме при-
дружаваше, ми каза: „Никой на 
това място не е вкусвал от забра-
неното дърво; но ако биха яли, ще 
се провалят.“ Тогава бях отведена 
на един свят, който имаше седем 
луни. Там видях добрия стар Енох, 
който беше пренесен жив от земя-
та.

В дясната си ръка носеше слав-
на палма, на всяко едно от листата 
на която беше изписано: „Победа.“ 
Около главата му имаше ослепи-
телно бял венец, на всяко едно от 
листата на който беше изписано 
„Победа“, а около венеца има-
ше камъни с различен цвят, които 
светеха по-ярко от звездите, осве-
тявайки буквите, които светеха ве-
личествено. Отзад на главата си 
носеше панделка, която завършва-
ше венеца, а на панделката беше 
написано: „Святост“. Над венеца 
имаше прекрасна корона, която 
светеше по-ярко от слънцето. По-
питах го дали на това място е бил 
заведен от земята. Той каза: „Не е; 
градът е моят дом, а тук съм само 
на гости.“ Той обикаляше наоколо 
сякаш си беше напълно у дома. 
Помолих моя придружаващ ангел 
да ми позволи да остана на това 
място. Не можех да понеса мисъл-
та да се върна на този мрачен свят 
отново.”¹

Тогава тя получава уверение-
то, че ако е вярна на Господа, ще 
има привилегията на вечния живот, 
както и възможността да разглежда 
почерка на Бога в цялата вселена 
и да се радва на общуването с не-
паднали интелигентни същества от 
други светове.

Тук виждаме ясно обяснение 
защо нямаме директен контакт 
със съществата от други планети 
- Извънземните (тези, които не са 
родом от Земята). Ние сме омърсе-
ни от греха, а те не са. Налага се 
планетата Земя да бъде поставе-
на под карантина заради бунта на 
човешката раса - и все пак, пора-
ди милостивата благодат на Бога 
нашата планета ще бъде напълно 
пресътворена накрая и ще бъде 

обитавана от хора, които са ро-
дом от нея, но не са бунтовници, а 
по-скоро обичат и се покоряват на 
Йехова - Създателят, Който най-на-
пред обикна всички Свои творения 
в цялото необятно творение (1 
Йоан 4:19; 2 Петър 3:9–13; Откро-
вение 21:1–4). 

Нашествие от 
извънземни

Красивата Земя е планета, проек-
тирана с любов специално за човеш-
кия род, където той да процъфтява 
- направена персонализирано да 
посрещне конкретните нужди на чо-
века, със съответната вода, въздух, 
храна и т.н. „Защото така казва Гос-
под, Който сътвори небето, (Твоят 
Бог, Който създаде земята, направи 
я, и я утвърди, Който не я сътвори 
пустиня, но я създаде, за да се на-
селява): Аз съм Господ, и няма друг” 
(Исая 45:18). Намерението на Създа-
теля винаги е било този свят да бъде 
едно небе за човешкия род, където 
той да процъфтява. Окончателният 
Му план за нас е да бъдем изкупени, 
за да имаме шанс да бъдем спасе-
ни за вечността. Коренът на злото, 
опетнил красивата ни планета, беше 
провокиран от беззаконни същества 
- незаконните извънземни, присъст-
ващи в нашия свят - Сатана и него-
вото войнство, който плени човеш-
кия род, заставяйки ни да обитаваме 
територия във вражеска окупация.

Когато Исус Христос беше раз-
пънат на кръста на Голгота, за да 
заплати цената на изкуплението 
заради греховете на човешкия род, 
„Сатана видя, че прикритието му е 
разкъсано. Управлението му стана 
много явно и видно пред очите на не-
падналите ангели и пред небесната 
вселена. Той се разкри като убиец. 
Проливайки кръвта на Божия Син, 
той направи така, че завинаги да 
бъде изтръгнат от симпатиите на не-
бесните същества. От този момент 
нататък делото му беше ограничено. 
Каквото и поведение да възприеме-
ше, нямаше как да причаква вече 
ангелите, които слизат от небесните 
дворове, за да клевети Христовите 
братя пред тях като такива, които са 

облечени с черни одежди, оскверне-
ни от грях. Скъсана беше и послед-
ната брънка на съчувствие между 
Сатана и небесния свят.”²

„Света, за който претендираше 
Сатана и където той управляваше 
жестоко тиранично, бе обгърнат, 
чрез едно необятно постижение на 
Божия Син, от Неговата любов и бе 
свързан отново към престола на Йе-
хова. Херувими и серафими, ведно 
с неизброими множества от всички 
непаднали светове пееха химни на 
хваление на Бога и на Агнето, ко-
гато този триумф бе осигурен. Те 
тържествуваха, че пътят на спасе-
ние е отворен за падналата раса и 
че земята ще бъде изкупена от про-
клятието на греха. Колко повече би 
трябвало да се радват тези, които са 
обект на тази удивителна любов!”³

А дали Сатана, върховният бун-
товник срещу Бога, би искал ние 
да имаме привилегията на вечен 
живот без грях и страдание, кога-
то сам той вече се е лишил от тази 
възможност? Не, той работи срещу 
всеки един от нас, подбуден от без-
умна ревност заради възможността, 
която ни се предлага. Така че какво 
ли не ще се опита да направи, за да 
ни попречи да достигнем до святото, 
многообещаващо бъдеще, което все 
още е пред нас?

Неприятелят на нашите души 
има множество зловещи инструмен-
ти в своето огромно военно снаря-
жение - обезсърчение, изкушение, 
болест, болка, разрушение - които са 
само някои.

Но една от главните му схеми е 
измамата. Дали върховният неприя-
тел ще бъде достатъчно умен, така 
че да успее да излезе с някакъв ал-
тернативен сценарий?

Какво ще стане, ако разпореди 
на злите ангели, които са на тази 
планета, да се представят като из-
вънземни същества с необичаен вид 
и странна външност, които идват с 
лъжлив сценарий пред човешкия 
род? И като се има предвид, че де-
сетки години наред са се поглъща-
ли научнофантастични продукции и 
трилъри с призраци, плюс хипнотич-
ните продукции, които се изливат от 
Холивуд и по телевизията, не би ли 
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било днешното общество уязвимо и 
дори узряло за подобна умела изма-
ма? Напълно!

Феноменалните наблюдения на 
странни, нечовешки същества са 
многобройни - при това различните 
видове, които са били наблюдавани, 
са вече категоризирани!⁴

Тези фантоми с право могат да 
се нарекат „чужденци, странни, из-
вънземни,” защото не са човешки 
същества, родени на тази планета и 
създадени по образа на Бога.

Те са по-скоро изяви на зли ан-
гели, умело способни да се прикри-
ват по най-различен свръхестествен 
начин. Колкото и невинни или дори 
прилъстителни да изглеждат, трябва 
да сме наясно, че падналите анге-
ли никога, абсолютно никога не са 
искрено приятлски настроени към 
вечните интереси на хората. Някои 
от тях може да твърдят, че идват с 
някаква специална, изключителна, 
укрита информация, която може и да 
се окаже вярна. (Несъмнено Сатана 
има достъп до някоя информация 
по света, която ние, като личности, 
може и да не сме способни да дос-
тигнем. Но дали наистина бихте же-
лали да попаднете в капана по пътя 
на окултизма?) Често пъти те са при-
лъстително атрактивни за сетивата, 
точно както змията прилъсти Ева в 
Едемската градина. Външният вид, 
тонът на гласа, ласкателните думи 
упражняват хипнотична сила. Въз-
можно е такива ангели да изиграват 
дори някаква хуманна роля. Каквато 
и да е преструвката, не трябва да си 
позволяваме да изпадаме в такива 
капани! Това е една опасна, заблуж-
даваща пътека към вечно унищоже-
ние.

Духовно воюване

В защитата си срещу враж-
дебно настроени същества, които 
може да идват като извънземни 
бойци, може и да не е приложимо 
да разчитаме на общоприетото во-

юване.
Защо не? Действителността 

е, че конструкцията на злите 
ангели не се свежда до харак-
теристиките на човешките тела. 
Известно е за злите ангели, че 
неусетно може да преобразяват 
вида си от тяло в тяло.  

В Писанието намираме един 
красноречив пример за това: „И 
като излезе от ладията, на часа Го 
срещна от гробищата човек с не-
чист дух. Той живееше в гробища-
та, и никой вече не можеше да го 
върже нито с верига; защото много 
пъти бяха го връзвали с окови и с 
вериги; но той бе разкъсвал вери-
гите и счупвал оковите; и никой ня-
маше сила да го укроти. И всякога, 
нощем и денем, в гробищата и по 
бърдата, той викаше и се изпоси-
чаше с камъни. А като видя Исуса 
отдалеч, затече се и Му се поклони;

и изкрещя със силен глас и 
рече: Какво имаш Ти с мен, Исусе, 
Сине на Всевишния Бог? Заклевам 
Те в Бога, недей ме мъчи. (Защото 
му казваше: Излез от човека, душе 
нечисти). И Исус го попита: Как ти е 
името? А той Му каза: Легион ми е 
името; защото сме мнозина. И мно-
го Му се моли да не ги отпраща вън 
от страната. А там по бърдото па-
сеше голямо стадо свине. И бесо-
вете Му се молиха, казвайки: Прати 
ни в свинете, за да влезем в тях. 
Исус им позволи. И нечистите духо-
ве излязоха и влязоха в свинете; и 
стадото, на брой около две хиляди, 
се спусна по стръмнината в езеро-
то, и се издавиха в езерото” (Марк 
5:2–14).

Какво се случи с тези зли духо-
ве? Очевидно не им е било при-
сърце да направят това, което е 
най-доброто за човека - напротив, 
те са били твърдо решени тотално 
да го съсипят точно както направи-
ха със свинете.

Но разбира се, тази история има 
щастлив завършек за човека, който 
беше освободен по чуден начин от 

Христос.
По-късно го намериха обле-

чен и напълно смислен, а Господ 
дори му заповяда да отиде и да 
разкаже на другите за това свое 
чудно избавление.

По какъв начин бе освободен 
човекът?

Единствено чрез пряката наме-
са на Исус Христос: „Защото наша-
та борба не е срещу кръв и плът, 
но срещу началствата, срещу вла-
стите, срещу духовните сили на не-
честието в небесните места. Зато-
ва вземете Божието всеоръжие, за 
да можете да противостоите в злия 
ден, и, като надвиете на всичко, да 
устоите” (Ефесяни 6:12, 13).

В случай че бъдем управлявани 
от тези зли сили, единствената ни 
сигурност е да разчитаме на си-
гурните обещания на Всемогъщия, 
които заявяват в името на Господа: 
„Махни се зад мене, Сатана” (Ма-
тей 4:10).

Илюзиите на 
технологиите

Съвременната технология съ-
буди някои допълнителни измами 
от различен тип. Науката с клони-
ране на човешки същества става 
все по-софистична, също както и 
възпроизвеждането на все по-на-
преднали холограмни изображе-
ния.⁵

Двойници на тела с последна 
дума на достиженията за измене-
ние на гласовите функции също 
съставляват част от съвременния 
спектър от инструменти. Науката за 
такива неща се разгръща с неверо-
ятна бързина, така че получаваме 
напомнянето: „Бог направи човека 
праведен, но те си намериха много 
измишления (изобретения)” (Екле-
сиаст 7:29).

Окончателната измама 
на всички времена

„И не е чудно; защото сам Са-
тана се преправя на светъл ангел” 

“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу 
началствата, срещу властите, срещу духовните сили на 

нечестието в небесните места” (Ефесяни 6:12, 13).
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(2 Коринтяни 11:14).
„Страховити появи от свръхес-

тествен характер ще се разкрият 
скоро на небесата, в знак на сила-
та на демоните да вършат чудеса. 
Духове на демони ще се явяват на 
земните царе и на целия свят, за 
да ги хванат здраво в измама, като 
настояват да се съюзат със Сата-
на в последната му битка срещу 
управлението на небето. Тези де-
мони ще измамят еднакво както 
управляващи, така и управлявани. 
Ще се издигат хора с твърдение-
то, че са самият Христос, и които 
претендират за титлата и покло-
нението, принадлежащи на Из-
купителя на света. Те ще правят 
големи чудеса на изцеление и ще 
твърдят, че имат откровения от не-
бето, които влизат в противоречие 
със свидетелството на Писанията.

„Като коронен акт в голямата 
драма на измамата самият Сата-
на ще се представи за Христос. 
Църквата отдавна е проповяд-
вала, че очаква пришествието 
на Спасителя като завършек на 
своите надежди. И сега големият 
измамник ще направи да изглеж-
да, че Христос е дошъл. На раз-
лични места по земята Сатана 
ще се прояви сред хората като 
могъщо същество с ослепител-
на светлина, приличен на описа-
нието на Божия Син, дадено от 
Йоан в Откровение. [Откровение 
1:13–15.] Славата, която го обкръ-
жава, е несравнима с нищо, което 
смъртни очи са наблюдавали. Във 
въздуха се понася вик на търже-
ство: „Христос е дошъл! Христос 
е дошъл!“ Хората падат по лице в 
обожание пред него, а той ги из-
правя и произнася благословение 
над тях, също както Христос бла-
гославяше учениците Си, когато 
беше на земята. Гласът му е мек 
и кротък, пълен с мелодичност. 
С нежни, съчувствителни тонове 
представя някои от същите благо-
датни небесни истини, които бяха 
произнесени от Спасителя; леку-
ва болестите на хората и тогава, 
след като си е приписал характера 
на Христос, твърди, че е променил 
съботата в неделя, и заповядва на 

всички да осветят деня, който той 
е благословил. Заявява, че хора-
та, които упорстват в спазване на 
седмия ден, богохулстват против 
името му, като отказват да послу-
шат неговите ангели, които са им 
изпратени със светлина и истина. 
Това е силната, почти непреодо-
лима заблуда. Подобно на сама-
ряните, които бяха измамени от 
Симон магьосника, множествата, 
от малък до голям, отдават внима-
ние на тези чародейства, като каз-
ват: Този е „великата Божия сила“ 
[Деяния 8:10.]

„Но Божиите хора няма да бъ-
дат подведени. Ученията на този 
лъжлив христос не се съгласуват 
с Писанията.”⁷

Коя е нашата сигурност 
– сега и за вечността?

Трябва да говорим смело за ре-
алността на този феномен. Нався-
къде има искрени хора, които се 
подвеждат от сензационни, свръх-
естествени неща, които се случват. 
Трябва да им помогнем, без да се 
срамуваме от реалните основател-
ни сцени, предстоящи в бъдещето: 
„Защото се яви Божията благодат, 
спасителна за всичките човеци, и ни 
учи да се отречем от нечестието и 
от световните страсти и да живеем 
разбрано, праведно и благочестиво 
в настоящия свят, ожидайки блаже-
ната надежда, славното явление на 
нашия велик Бог и Спасител Исус 
Христос, Който даде Себе Си за 
нас, за да ни изкупи от всяко без-
законие и очисти за Себе Си люде 
за Свое притежание, ревностни за 
добри дела. Така говори, увещавай 
и изобличавай с пълна власт. Никой 
да те не презира” (Тит 2:11–15).

„За да може небесната вселена 
да види условията на завета на из-
куплението, Христос понесе вината 
заради човешката раса. Престолът 
на справедливостта трябва да бъде 
завинаги и вечно гарантиран. Чрез 
жертвата, която Христос щеше да 
принесе, всички съмнения щяха да 
бъдат завинаги решени, а човешката 
раса щеше да бъде спасена, ако се 
върне към своето верноподанство. 

Само Христос можеше да възстано-
ви честта на Божието управление. 
На кръста на Голгота щеше да гле-
дат непадналите светове, небесната 
вселена, сатанинските сили, пад-
налата раса, при което всяка уста 
щеше да бъде затворена.”⁸

„Пред непадналите светове и не-
бесната вселена светът ще трябва 
да дава сметка пред Съдията на ця-
лата земя, именно пред Този, когото 
светът осъди и разпъна.”⁹

Исус Христос, разпнатият, идва 
отново. Той ще дойде на облаците и 
всяко око ще Го види—не с корона 
от тръни, а с корона на слава. Хора-
та, положили упованието си в Него, 
ще се изправят, за да Го посрещнат 
във въздуха—а накрая ще пътуват 
до далечни планети и ще се срещат 
с чисти, святи, интелигентни съще-
ства, които нямат никакво петно на 
поквара. Да, това са били нашите 
верни, състрадателни съюзници в 
битката срещу злото.

„Понеже сам Господ ще слезе от 
небето с повелителен вик, при глас 
на архангел и при Божия тръба; и 
мъртвите в Христа ще възкръснат 
по-напред; после ние, които сме 
останали живи, ще бъдем грабнати 
заедно с тях в облаците да посрещ-
нем Господа във въздуха; и така ще 
бъдем всякога с Господа. И тъй, на-
сърчавайте се един друг с тия думи” 
(1 Солунци 4:16–18).

Каква удивителна привилегия се 
представя на всеки един от нас! Нека 
не я пропускаме!

Източници:
1 Опитности и видения, стр. 39. 
2 Животът на Исус, стр. 761.
3 Мисли от планината на 
блаженствата, стр. 104.
4 http://proofofalien.com/top-10-different-
types-of-alien- species-on-earth/
5 https://www.mattcole.us/what-is-project-
blue-beam/
6 https://thedailycoin.org/2019/12/16/
project-blue-beam- the-technology-
for-mass-holographic-deception-and- 
psychological-manipulation-has-existed-
for-decades/
7 Великата борба (1888), стр. 623, 
624. 
8 Знамения на времето, 12 юли 1899.
9 Свидетелства към проповедници, 
стр. 132.



„Повече от всичко друго, що пазиш, 
пази сърцето си, защото от него са 
изворите на живота“ (Притчи 4:23).
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СВЯТОСТ ИЛИ 
ХОЛИВУД
Енрик Натарен

Сърцето на човека може да се 
сравни с един голям склад, в който 
може да съхранявате всякакъв вид 
неща - големи и малки, съкровища 
и полезни неща, както и токсични 
и пошли неща, които да не полз-
ват никого, а всъщност само да 
вредят.

Когато, както в стиха по-горе, 
Библията използва думата „сър-
це”, за да обозначи поведението 
на една личност, тя има предвид 
ума. Именно на това място ние 
складираме своите мисли и идеи, 
заключения и размисли, които 
определят как ще се държим към 
ближните си, и основно към Бога. 
Божието слово обяснява: „Добри-
ят човек от доброто съкровище 
на сърцето си изважда добри 
неща; а злият човек от  злото си 
съкровище изважда зли неща” 
(Матей 12:35).

Друг начин, по който може да 
мислим за сърцето (ума), е като 
последователност от пет главни 
улици, които се свързват в центъ-
ра на един голям град. Сърцата ни 
са като централната точка на тези 
главни улици, на което място се 

доставя и съхранява информаци-
ята:

Нашите очи (зрение): Матей 
5:28, 29; 2 Царе 11:2–15; Псалм 
119:37.

Нашият нос (обоняние): 1 Ко-
ринтяни 12:17, 18; Еклесиаст 10:1, 
2; 2 Коринтяни 2:15, 16.

Нашата уста (вкус): Еклесиаст 
10:17; Лука 21:34; Яков 3:5–10.

Нашите уши (слух): Еклесиаст 
5:1; Исая 65:12; Матей 13:43; Рим-
ляни 10:17.

Нашите ръце (осезание): 1 
Йоан. 1:1; Лука 24:39; Йоан 20:27; 
Матей 5:30.

Сърцето действа като цитаде-
ла. Нашият Създател отправя при-
зив към всеки един от нас: „Сине 
мой, дай сърцето си на мене, и 
очите ти нека внимават в моите 
пътища” (Притчи 23:26).

Нашият неприятел не е фи-
зическа личност (Ефесяни 6:12). 
Сатана се е настанил дълбоко на-
всякъде, където и да се обърнем в 
този свят, за да воюва срещу нас. 
Също така има една смъртонос-
на невидима армия от демонични 

войнства, отдали се на мисията да 
унищожат живота, който протича 
в твоя ум – твоя мисловен живот. 
Желанието на Сатана е да завою-
ва и да контролира твоя мисловен 
живот, след което да го превърне 
в цитадела, от която може да во-
юва срещу Бога. Но когато Бог те 
спаси, Той ти даде ума на Христос. 
Обърнатото сърце се превръща в 
Негова цитадела.

„Всеки орган на тялото трябва 
да бъде направен да слугува на 
ума. Умът е столицата на тялото.

„Умът управлява целия човек. 
Всички действия, добри или зли, 
произтичат от ума. Умът е, който 
се покланя на Бога и ни свързва с 
небесните същества. Но при все 
това мнозина прекарват целия си 
живот, без да станат интелигентни 
по отношение на ковчежето, което 
съхранява това съкровище.”¹

„Всеки трябва да чувства не-
обходимостта от това да държи 
моралното естество укрепе-
но чрез постоянна бдителност. 
Подобно на верни часовои, те 
следва да охраняват цитаделата 
на душата, без да чувстват в ни-
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кой момент, че могат да отпуснат 
бдителността дори за миг.”²

Две главни улици
Сега ще говорим за две от ули-

ците, над които трябва да поддър-
жате постоянна бдителност. Тези 
двете са най-открито изложени на 
онова, което ни заобикаля през 
цялото време, било за добро, или 
за зло. Става въпрос за зрението 
и слуха.

Човешките същества са подло-
жени на ежедневна бомбандиров-
ка от различни визуални и слухови 
послания - у дома, в училище, на 
работа, докато пътуваме от едно 
място на друго и т.н. И честно ка-
зано, преобладаващата част от 
информацията, която постъпва в 
нас, не е добра. 

Новини за трагедии по света, 
манипулации на ума във вид на 
реклами по радиото, телевизията 
или билбордовете по пътя, които 
ни бомбандират с пътищата на 
света. Думите и изображенията 
са замислени да манипулиурат по 
един неуловим и неуловим начин 
нашия ум в посока как да мислим, 
как да реагираме, какво да гово-
рим и как да вземаме решения.

Със сигурност можем да ка-
жем, че битка се води за ума на 
всеки един от нас на тази плане-
та. Трябва да сме нащрек, да сме 
осъзнати, защото тук става въпрос 
за една грандиозна битка.  Но 
най-тъжното е, че дори не осъз-
наваме това! Сатана не го е грижа 
какъв е цветът на кожата ни, нито 
възрастта ни, нито полът ни, нито 
в какво вярваме и пр., щом успее 
да се домогне до ума ни - неговата 
награда, неговият трофей.

Битката, която се води, трябва 
да установи знаме в нашия ум: 
знамето на правдата или знамето 
на злото. Ние можем да развява-
ме знаме, което ще представлява 
царството на светостта, или знаме, 
което ще представлява царството 
на злото.

Святостта включва 
посвещение на бога с 
цяло сърце

Римляни 12:1, 2 заявява, че 
за да можем да се представим в 
жертва жива на Бога, е необходи-
мо да Му посветим тялото си. А за 
да направим това, трябва да има-
ме преобразен ум, не ум, който е 
в света, а ум, който поставя Бог 
на първо място. Когато Бог прео-
бразява ума ни, нашите мисли, на-
шите думи и нашите постъпки ще 
разкрият това. Умът ще действа 
като укрепен град—град, защитен 
от всякакви нечисти и греховни ми-
сли, предназначени да ни откло-
нят от пътя, указан ни от Бога, по 
който да ходим с Него и към Него.

Когато в този живот се борим 
да приведем характерите си в свя-
тост, не правим това сами.

Невъзможно е за нас, във и от 
само себе си, да променим старото 
мислене, старите навици, старите 
модели. За да се промени умът ни, 
се изисква божествено чудо.

За да направим това чудо да се 
реализира, трябва да го изберем и 
да бъдем отдадени на избора си!

Бог осигурява оръжията, които 
ни правят в състояние да се изпра-
вим пред Сатана, нашия жесток и 
лукав враг. „Ние сме съработници 
с Бога. Той ни осигурява всички 

способности, всички духовни оръ-
жия, необходими за събаряне на 
сатанинските крепости.”³

Текстът по-долу ни уверява, че 
Бог е с нас в тази духовна битка: 
„Защото, ако и да живеем в плът, 
по плът не воюваме. Защото оръ-
жията, с които воюваме, не са 
плътски, но пред Бога са силни за 
събаряне крепости. Понеже съба-
ряме мисли и всичко, което се из-
дига високо против познанието на 
Бога, и пленяваме всеки ум да се 
покорява на Христа. И готови сме 
да накажем всяко непослушание, 
щом стане пълно вашето послу-
шание” (2 Коринтяни 10:3–8). Да-
дените ни от Бога оръжия са все-
могъщи!

Става въпрос за една реална 
война! В живота си постоянно во-
дим битки. Бог ни дава истински 
оръжия - „оръжията на нашето во-
юване” - и моля, забележете колко 
мощни са тези оръжия: „Понеже 
събаряме мисли и всичко, което 
се издига високо против позна-
нието на Бога, и пленяваме все-
ки ум да се покорява на Христа.” 
Къде се води тази битка? Води се 
в ума, мислите, чувствата, както и 
начина, по който изразяваме тези 
мисли и чувства. Бойното поле е 
нашият ум и неприятелят използва 
всевъзможни трикове, за да спече-
ли тази война.

Трябва да не забравяме, че 
причината, поради която Бог сът-
вори човешката раса, бе Той да 
може да се радва на Своите деца, 
подобно на един добър баща, но 
също така с цел те да отразяват 
Неговата слава, Неговия образ и 
по този начин да възпроизведат 
характера Му във всеки един от 

Думуите и изображенията са 
замислени да манипулират по 

един неуловим начин нашия ум 
в посока как да мислим, как да 

реагираме, какво да говорим и как 
да вземаме решения.
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Неговите синове и дъщери. Още 
от самото начало Сатана, неприя-
телят на Бога, е водел решителна 
битка, за да завоюва умовете на 
Божиите деца. Дали падението на 
Адам и Ева бе в резултат от ядене-
то на плода на дървото за познава-
не на добро и зло? Не. Още преди 
да посегнат към плода, умовете им 
бяха атакувани от неуловими ин-
синуации и умствен натиск с гра-
фично, слухово и визуално прежи-
вяване - красивата змия говореше 
мъдро и повелително, а лъскавият 
плод, който изглеждаше вкусен, 
блестеше на светлината - всичко 
заедно ги доведе до фаталното 
решение, което оказа своето въз-
действие върху тях и потомството 
им завинаги. Само да бяха напус-
нали това място и да бяха избяга-
ли при Бога! И така, през всички 
столетия Сатана си е играел с чо-
вешкия ум, представяйки умни из-
кушения, като оказва натиск върху 
съвестта на човешките същества, 
които, макар да имат познанието 
за Бога, биват победени във вой-
ната за своя ум.

Информацията, постъпваща 
по-специално по тези два канала 
(сетива) - зрение и слух - оставя 
най-силни и най-трайни впечатле-
ния върху ума. По тази причина в 
книгата на Псалмите намираме 
следната молитва: „Отвърни очите 
ми да не гледам суета; и ме съжи-
ви в пътя Си” (Псалм 119:37).

Един хитър, 
прилъстяващ враг

Бих искал да вземем предвид 
нещо, което причинява вреда на 
всички хора от всички възрасти 
и социално положение. Сега, 
повече от всякога допреди, като 
се има предвид, че умът е до 
голяма степен контролиран от 
филмовата и телевизионната 
индустрия, това става почти не-
забележимо. То вече съставлява 
част от живота на повечето хора, 
които гледат филми, сериали, 
спортове с насилие, както и му-
зикални видеа, които отклоняват 
ума и на практика изключват Бог 

от доброто човешко мислене.
Имам предвид развлекател-

ната индустрия - и по-конкретно, 
Холивуд. Защо всичко, което про-
излиза оттам, е толкова опасно? 
Един внимателен анализ ще ни 
даде по-ясна представа защо има 
толкова много социални трагедии, 
защо се наблюдава такава липса 
на любов и справедливост в на-
шия свят, както и защо навсякъде 
цари анархия. Всичко това следва 
в голямата си част в резултат от 
продуктите, които Холивуд пред-
лага на обществото.

Какво има в едно име?

Холивуд е област в централ-
ната област на Лос Анжелис, Ка-
лифорния. Името му е съкратено 
название на американската фил-
мова индустрия и хората, свърза-
ни с нея. Много от студията на Хо-
ливуд, като например  Paramount 
Pictures, Warner Bros. и Universal 
Pictures, са основани на това мяс-
то. Paramount все още има студия 
там. Холивуд бива регистрирано 
като община през 1903. То се обе-
динява с град Лос Анжелис през 
1910, а скоро след това се появява 
известната филмова индустрия, 
която с времето става най-широ-
копризната в света. От това място 
произтича всякаква неправда и 
нечистота, поставяйки на прицел 
всяко човешко същество - било то 
възрастен, или дете.

Може да се наблюдава как поч-
ти във всеки филм или телевизио-
нен сериал, или спортна програма, 
видео игра много от нещата биват 
графично изобразени, които въз-
действат върху ума на всеки, който 
ги гледа. Тези продукции са изпъл-
нени със съдържание, свързано с 
магии и общуване със зли духове, 
които подстрекават към насилие и 
извратено поведение.

Светският дух и злото на Холи-
вуд правят хората зависими. Зри-
телите не само че търсят още, но 
го искат с още по-засилено съдър-
жание. Приношенията на Холивуд 
нахлуват в ума с цел да отвлекат 
мислите от Божията благодат. И 

което е по-лошо, хората не чувст-
ват нужда да търсят Бога, а вместо 
това намират удоволствие да гле-
дат извратените неща, които виж-
дат и чуват.

Повечето хора не осъзнават, че 
дори името Холивуд произлиза от 
езическата митология! То е свър-
зано с магия, заклинания, викане 
на духове - или накратко, с ма-
гьосничество. Това се е вкопало в 
различни езически аспекти от дей-
ностите, свързани с празнуване на 
коледа от света. Магията на расте-
нието джел (или ‘holly’, която дума 
съставлява част от наименование-
то Hollywood) e измежду изображе-
нията, свързани с коледа - джелът 
присъства по коледните картички, 
венци, камини, аранжировките 
по масите, опаковъчната хартия. 
Освен това има и песни, свърза-
ни с джела, като напр. „Джелът и 
бръшлянът“.  Древните келти са 
изработвали магически пръчки от 
клони на джел, с които да насочат 
своите желания и да практикуват 
магия. Днес също виждаме маги-
чески пръчки, напр. магическата 
пръчка на Хари Потър беше из-
работена от клони на джел (holly 
wood). Дали наистина ни се иска 
да гледаме или да слушаме нещо, 
което произлиза от Холивуд? 
Защо да храним ума си с отровата 
на Сатана? За нашия ум се води 
битка. Кой ще управлява ума ни? 
Силите на доброто или силите на 
злото? Магьосничеството и магия-
та не са естествени неща, за кои-
то просто се отваря дума тук. Те 
не са просто някаква измислица 
на Холивуд. Те са свръхестестве-
ни и реални! Ефесяни 6:12 казва: 
„Защото нашата борба не е срещу 
кръв и плът, но срещу началства-
та, срещу властите, срещу духов-
ните сили на нечестието в небес-
ните места.” В действителност ние 
се борим срещу Сатана и неговите 
зли ангели.

Човешкият род е изложен на 
магьосничество 24/7. Това е битка, 
която не можем да водим с естест-
вения си ум, но трябва да се води 
със свръхестествена божествена 
сила отгоре. Развлекателната ин-
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дустрия е с цел. Независимо дали 
забавлението е неуловимо, или 
отявлено, целта е неизменно да 
се завладее управлението над чо-
вешкия ум и той да бъде отделен 
от Бога.

Превръщане на звезди 
в идоли

Много хора са пристрастени към 
астрология, без дори да знаят, че тя 
произлиза от древното магьосни-
чество и правене на магии. Такива 
хора си прочитат всеки ден прогно-
зата на астролози и базират дей-
ностите си за деня съобразно пред-
сказаното. Животът им е воден от 
звездите—звезди от един различен 
вид. Какъв вид звезди следват мно-
го хора днес? Не забравяйте, че на 
небето стана война. Божието сло-
во заявява в Откровение 12:4: „И 
опашката му, като завлече третата 
част от небесните звезди, хвърли 
ги на земята.” Тези звезди са анге-
лите, които се присъединиха към 
Луцифер в бунта му срещу Божест-
вото. Измамени хора вярват, че 
следват позицията на звезди и не-
бесни тела, когато всъщност биват 
ръководени от звездите на Сатана, 
т.е. демони.

Разбунтувалите се ангели иска-
ха да бъдат като Бога—да управля-
ват сами себе си. Сатана предста-
ви същата идея на Ева в Едемската 
градина. Но забележете, че първо-
то му домогване до ума на жената 
предлагаше неща, които не бяха по 
Божията воля. Като повярва на лъ-
жата на Сатана, че тя и съпругът й 
могат да се управляват сами, Ева 
и мъжът й изпаднаха накрая под 
властта на Сатана, един деспо-
тичен и мощен управник. Това бе 
началото на смъртта, окаянството, 
разрушението, хаоса и бунта на 
тази планета. Какви звезди наис-
тина! Не съществува такова нещо 
като „сам да управляваш себе си.“ 
Ако не сме под властта на Бога, се 
оказваме роби на така наречените 
звезди.

Същото дело на Сатана се про-
вежда и в тези съвременни дни, до-
като змията изрича прилъстител-

ните си заклинания чрез магията 
на телевизията, филмите, спорта, 
музиката и видео игрите. Всичко е 
замислено и проектирано да омър-
си ума на човека и да го отдели от 
Бога.

Както казва Библията, нашата 
битка не е срещу човешки съще-
ства, водим я срещу Сатана. Той 
използва заклинанията си, за да 
продължи борбата, която започна 
на небето. Заедно със своите зли 
ангели (паднали звезди) той промо-
тира идеята в умовете на слабите 
човешки същества, че имат нужда 
от власт и слава, както и това дру-
гите да им се покланят.

Чрез жадни за власт личности 
Сатана пренася своето послание 
на бунт, създавайки в умовете на 
хората, които се забавляват, проти-
вопоставяне на Божията воля.

Ангелите на Сатана насърчават 
едно безбожно мислене и поведе-
ние в последователите на звезди-
те на  Холивуд. Дали ние сме сред 
тези последователи?

Хората се обличат, разговарят, 
хранят се, пият и се държат като 
суперзвездите, на които са после-
дователи, така че умовете им са 
под контрола на Сатана. Знаем, че 
в тази индустрия няма нищо добро, 
след като дори и посланията, които 
смятаме за приемливи, са съчета-
ни с лъжи и погрешно приложение.

Следователно принципът на 
святото и свещеното не може да 
съществува в продукциите на Хо-
ливуд.

Светът е наводнен с всякакви 
шоу програми, всякакви заразни 
зрителни и слухови преживявания.

Някои приношения не са така 
опасни, както други. Някои са на-
силнически, неморални и/или 
мръсни.

Други са лакирани с повечко из-
тънченост, но влиянието на всички 
тях е подло и токсично.

„Имаме какво да направим, за 
да се съпротивим на изкушението. 
Хората, които не желаят да станат 
жертва на заложените в ход сред-
ства на Сатана, трябва добре да 
охраняват входовете към душата; 
трябва да избягват да четат, да гле-

дат и да слушат всичко онова, кое-
то предполага нечисти мисли.

„Умът не трябва да бъде оста-
вен да броди напосоки върху всяка 
тема, която неприятелят на душите 
може да предложи.”⁴

За огромно съжаление, какво се 
случва често с мъжете - а също и 
с жените? „Това, което виждат очи-
те й, и това, което чуват ушите й, е 
развратило ума й.”⁵

Тези изявления са написани 
преди повече от сто години. Какво 
би казала писателката сега, ако би 
могла да види какво се случва? 

Апостол Павел ни предупрежда-
ва: „Но отбягвай младежките страс-
ти; и заедно с тия, които призовават 
Господа от чисто сърце, следвай 
правдата, вярата, любовта, мир” (2 
Тимотей 2:22).

„Има причина да бъдете дълбо-
ко загрижени за вашите деца, кои-
то трябва посрещат изкушения на 
всяка крачка. Невъзможно е за тях 
да избегнат контакта със зли хора. 
Те ще видят гледки, ще чуят звуци 
и ще бъдат подложени на влияния, 
които са деморализиращи и които, 
освен ако децата не бъдат напъл-
но охранявани, ще развратят не-
усетно сърцето и ще деформират 
характера им.”⁶

„Ще трябва да станеш верен 
страж на своите очи, уши и на 
всичките си сетива, ако искаш да 
контролираш ума си и да предпа-
зиш душата си да не се омърси 
от суетни и покваряващи мисли. 
Единствено и само силата на бла-
годатта може да извърши това 
най-желателно дело. Ти си слаб в 
това отношение.”⁷ „Когато се култи-
вира апетит към възбуждащи, сен-
зационни истории, моралният вкус 
става извратен и умът не се задо-
волява, ако не се храни постоянно 
с такава буклучава, нездравослов-
на храна.”⁸

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнозина не успяват да раз-
берат, че можем да извършим 
грях само с един-единствен по-
глед. Ако някой беше последвал 
Ева в Едемската градина и я 
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беше попитал какво прави пред 
забраненото дърво, тя навярно 
щеше да му отговори: „Просто 
си гледам.“ Но това нейно „гле-
дане” я доведе до множеството 
мъки и смъртта на милиарди чо-
вешки същества за периода от 
шест хиляди трагични години. 

Цар Давид се събуди след 
един следобеден сън и почти 
случайно видя красивата съпру-
га на своя ближен да се къпе на 
средиземноморския стил покрив 
на своята къща. Ако го бяха за-
питали какво прави, вероятно 
можеше да отговори: „Нищо 
лошо не правя, просто гледам.“ 
Дали случайно е гледал? Може 
би. Лошите намерения послед-
ваха едва след като той избра 
да размишлява върху вълну-
ващата сцена и евентуалните 
възможности, свързани с тази 
сцена.

Давид бе точно толкова уло-
вен в капана, колкото и Ева, 
когато той отпусна юздите на 
въображението си. Нека имаме 
предвид, че този „случаен“ по-
глед го доведе до прелюбодей-
ство, след което и до убийство. 
Колко ли е съжалявал после 
Давид за последиците от своя 
уж „случаен“ поглед? Само ако 
беше избягал от сцената, за да 
прибегне при Исус!

И така, как се очаква от нас 
да спечелим победата в тази 

война над мислите и въобра-
жението, както и това „високо 
нещо”, а именно нагласи като 
самомнение, небрежност, отча-
яние, горчивина, гордост и гняв? 
Категорично не с плътски оръ-
жия! Библията ни казва, че ще 
спечелим, защото нашият Вое-
началник е победил вече врага. 
Сатана продължава да полага 
максимални усилия, за да побе-
ди в тази битка за твоята душа, 
но когато Исус принесе живота 
Си на кръста, Той осъди дявола 
завинаги. И сега всичко, което 
можем да направим, е да изис-
кваме Христовата победа лично 
за себе си, като своя собствена.

Ние ще победим в тази бит-
ка, като съдействаме на Хрис-
тос, битка след битка, избирай-
ки Неговата воля вместо своята. 
Той ще осигури силата. Той ще 
спечели тази война, понеже 
властта, която имаме над Са-
тана, произтича отгоре. Тя ни 
се дава чрез Святия Дух, а сла-
вата на нашата победа е един-
ствено за Бога. Нашият Господ 
Исус спечели тази война и каза 
в Лука 10:19, 20: „Ето, давам ви 
власт да настъпвате на змии и 
на скорпии, и власт над цялата 
сила на врага; и нищо няма да 
ви повреди. Обаче, недейте се 
радва на това, че духовете ви 
се покоряват; а радвайте се, че 
имената ви са написани на не-
бесата.”

Помнете, винаги помнете, 
че ние нямаме никаква власт в 
себе си да устоим в тази война, 
но Исус спечели битката за нас 
- за всеки един от нас.

И сега, една последна мисъл: 
Нашата цел не е просто да спе-
челим войната, първо трябва 
да печелим битките - една по 
една. Също така ще трябва да 
се стремим да поставяме в умо-
вете си само благочестиви ми-
сли. В битката за нашия ум това 
съставлява голяма част от стра-
тегията—и това е представено 
във Филипяни 4:8, „Най-после, 
братя, всичко, що е истинно, що 
е честно, що е праведно, що е 
любезно, що е благодатно - ако 
има нещо добродетелно, и ако 
има нещо похвално - това зачи-
тайте.” 
Източници:
1 Ум, характер и личност, т. 1, 
стp. 72.
2 Пак там, стр. 73.
3 Адвентен библейски коментар 
[Коментар на Е. Г.Уайт], т. 6, 
стp. 1086.
4 Ум, характер и личност, т. 1, 
стp. 107.
5 Свидетелства към църквата, т. 
4, стp. 108.
6 Ум, характер и личност, т. 1, 
стp. 116.
7 Вести към младите, стр. 74.
8. Християнско въздържание и 
Библейска жигиена, стр. 165
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Дуалистична 
антропология:

ПРИТЕЖАВА 
ЛИ ДУШАТА 
ЕСТЕСТВЕНО 
БЕЗСМЪРТИЕ?

„Лазаре, 
излез вън!“

Безсмъртието на душата е общият знаменател, 
обединяващ всички религии и религиозни течения – 
схващане, без което съвременният екуменизъм не 
може да функционира сам по себе си. Изследването 
„Безсмъртие на душата или възкресение на мъртви-
те?” на Оскар Кулман, публикувано през 1956, поро-
ди оживени спорове, разобличавайки заблудата на 
доктрината по-горе, като гласува доверие и одобре-
ние на Елън Г. Уайт за нейното библейско разбиране 
по темата. Подобно на това той твърди, че ранните 
църковни отци (2. век) не са били съгласни с фило-
софията на Платон за естественото безсмъртие на 
душата, както и че по-късно, макар и малцинство, 
винаги е имало както теолози, така и обикновени 
вярващи в опозиция на спиритуалистичната вълна, 
която е внесла езичеството в християнската църква.

Накратко, Кулман казва, че безсмъртието на душата и възкресението са различни и дори несъвместими 
схващания, първото е гръцко, а второто еврейско. Възкресението означава възвръщане на живота, така че 
то предполага смърт, прекратяване на всякакво съществуване, докато безсмъртието на душата според гър-
ците предполага, че след смъртта на тялото душата остава жива. Предлагам да анализираме библейските 
текстове, които намирам за най-красноречиви по темата. Вероятно една добра отправна точка би било да 
проучим еврейските схващания за душата по времето на Исус.

Николае Добреску
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Юдаизмът в                     
дните на Исус

Йосиф Фвлавий, известен исто-
рик, служил също така като свещеник 
в храма в Ерусалим малко преди уни-
щожението му в 70 г. сл.Хр, ни казва, 
че юдаизмът бил разделен на три ос-
новни религиозни течения: фарисеи, 
садукеи и eсеи.

Относно фарисеите Йосиф ни каз-
ва, че „те вярват, че душите притежа-
ват в себе си безсмъртна жизненост, 
както и че под земята ще се раздават 
награди и наказания, според това 
дали са живели добродетелно, или 
порочно през този живот; порочни-
те ще бъдат задържани във вечен 
затвор, а добродетелните ще имат 
властта да се възродят и да живеят 
отново.”¹ На друго място Йосиф пред-
ставя отново доктрината на фарисеи-
те: „Те казват, че всички души са нет-
ленни, но душите на добрите биват 
оттеглени от техните тела, а душите 
на злите са подложени на вечно на-
казание.”²

„Но доктрината на садукеите е 
следната: Душите умират заедно с 
телата.”³ Йосиф обаче посочва, че 
малцина са застъпвали това учение, 
докато повечето евреи, обикновените 
хора, са били последователи на фа-
рисейското схващане. От друга стра-
на, садукеите били заможни хора, 
които след като станат съдии, имали 
навика да угаждат на тълпата и дори 
давали глас на фарисейското учение. 
Навсякъде се повтаря информаци-
ята: „Те оттеглят вярването за без-
смъртното продължаване на душата 
и наказанията и наградите в Хадес.”⁴

Третото направление в юдаизма 
е било представено от есеите, които 
учели, че „телата са смъртни и ма-
терията, от която са направени, не 
е перманентна; но душите са без-
смъртни и си продължават завинаги; 
също така, те произлизат от най-ефи-
рен въздух и се обединяват с телата 
си като в затвор, към който биват при-
вличани от някакво естествено при-
лъстяване; но когато бъдат освободе-
ни от връзките на плътта, тогава те, 
подобно както след продължително 
робство, тържествуват и се възкачват 
нагоре. Това наподобява мнението на 
гърците, че добрите души населяват 

места отвъд океана, които не са при-
теснявани нито от бури, нито от сняг, 
нито от страшна жека, но живеят на 
място, освежавано от лекия повей на 
западния вятър, подухващ постоянно 
откъм океана; докато лошите души 
биват зачислени към мрачна и буре-
носна дупка, изпълнена с несконча-
еми наказания.”⁵

И за да допълним картината, 
следва да си припомним филосо-
фията на садукеите, които отричали 
схващането за възкресение (Лука 
20:27), „Защото садукеите казват, че 
няма възкресение, нито ангел, нито 
дух; а фарисеите признават и двете“ 
(Деяния 23:8). Странното тук е, че 
макар да има три елемента (възкре-
сение, ангел и дух), казва ни се, че 
фарисеите били съгласни с двете. 
Мнозина са коментирали, че не може 
да се отрече съществуването на ан-
гели или духове, които присъстват в 
Стария завет (всъщност, няма доста-
тъчно доказателства, за да се твърди, 
че садукеите са имали по-тесен биб-
лейски канон, отколкото фарисеите, 
т.е. само Петокнижието). По-скоро, 
„ангелът и духът“ сочат към учението 
за възкресението; те не вярвали във 
възкресението, „нито като ангел, нито 
като дух.” Те не възприемали идея-
та, че след като продължи да живее 
като ангел или като дух, душата може 
накрая да бъде възкресена. Смятам, 
че това би било най-доброто реше-
ние за разбиране на текста, което 
се съгласува също с други текстове 
(Лука 24:37—видение за “духа,” Дея-
ния 12:15—видение за “ангел”.

Въпреки това, става ясно, че спо-
ред обрисовката на Йосиф фарисеи-
те не вярвали, че душата изчезвала 
след смъртта, а че отивала в гроб 
под земята, където получавала по-
чест или наказание, в зависимост от 
прекарания живот. По-късно добри-
те щели да бъдат възкресени с тяло 
(„друго тяло,” разбира се, което указ-
ва възкресение, а не превъплътява-
не, т.е. прераждане), докато душите 
на нечестивите щели да бъдат под-
ложени на наказание във вечен за-
твор. Есеите изглежда се доближават 
по разбиране, доколкото, макар да 
подценяват тялото, възприемайки го 
като затвор, не изглежда да са вярва-
ли във възкресение на тялото, а само 

това, че душите щели да отидат на 
едно блажено място без тялото. Са-
дукеите не вярвали, че душата про-
дължава след смъртта, а че тя просто 
погива. Следователно, по тяхно вяр-
ване, няма награди, нито наказания в 
шеол (селението на мъртвите), както 
от своя страна вярвали фарисеите.

Следователно забелязваме, че в 
юдаизма по времето на Исус не е съ-
ществувало единно схващане. Пове-
чето вярвали във възкресение, след 
като безсмъртната душа (атанатос) 
е прекарала време в гроба—шеол, 
който се намира под земята. Интере-
сен е моментът, че само праведните 
щели да се радват на възкресение в 
плът (различно тяло от тялото през 
земния живот), докато душите на не-
честивите щели да бъдат подложени 
на мъки във вечен затвор. Смятам, 
че не бихме сгрешили, ако свържем 
това възкресение в тяло на добрите 
с възкресението в последния ден, 
посочено в Йоан 11:24, както го пред-
ставя Марта, сестрата на Лазар, зас-
видетелствайки общото схващане, 
битувало сред евереите.

Няма как да не забележим, че 
относително същото вярване е про-
дължило да битува и до днес. По-
вечето християни (традиционните 
източноправославни, католици и по-
вечето протестанти и евангелисти) 
имат есхатологична доктрина, подоб-
на на тази на фарисеите. Остава да 
видим дали учението на фарисеите 
намира база в Стария завет и дали 
не е една нова еволюция, повлияна 
от гръцката култура.

Какво представлява 
животът?

Смъртта е била най-често опре-
деляна като края на живота. Но какво 
тогава е животът? И как животът се е 
зародил на планетата Земя? Ако ис-
каме да разберем тайната какво се 
случва, след като умрем, ще е важно 
да разберем естеството на живота.

В книгата Битие (генезис, което 
означава „начала”) намираме доклад 
за това как Създателят е направил 
Адам, първото човешко същество. 
Според Библията, на шестия ден от 
сътворението „Бог създаде човека по 
Своя образ, по Божия образ го съз-
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даде; мъж и жена ги създаде” (Битие 
1:27).

Намираме една по-пълна картина 
за сътворението на Адам в следва-
щата глава. Обърнете внимание на 
детайлите: „Господ Бог оформи чове-
ка от пръст из земята, и вдъхна в ноз-
дрите му жизнено дихание; и човекът 
стана жива душа [същество]” (Битие 
2:7). Терминът “оформи” произлиза 
от същата дума на еврейски, използ-
вана да опише как грънчарят работи, 
за да създаде един съд от глина (вж. 
Исая 29:16).

Забелязахте ли как Бог съчета 
двата елемента, за да създаде Адам?

Първият елемент е „пръст от зе-
мята” (на еврейски „adamah“, което 
означава просто почва, прах, земя). 
Тази истина наблюдаваме, когато 
едно тяло се разложи след смъртта. 
„И се върне пръстта в земята както е 
била” (Еклесиаст 12:7). По-нататък, 
след като Адам съгреши, Бог му каза: 
„С пот на лицето си ще ядеш хляб, до-
като се върнеш в земята, защото от 
нея си взет; понеже си пръст и в пръс-
тта ще се върнеш” (Битие 3:19).

Вторият елемент в сътворяване-
то на Адам дойде директно от Бога. 
Господ вдъхна в ноздрите му диха-
нието на живота; и човекът стана 
жива душа. Бог употреби божествен 
дъх, съединен с пръст, за да сътвори 
едно „живо същество“ (на еврейски 
„нефеш“). Адам не съществуваше, 
преди дъхът и земята да се съчетаят 
помежду си; той дойде в съществува-
не едва когато Бог го извая и му вдъ-
хна жизнено дихание.

Какво по-точно представлява жиз-
неното дихание, или диханието на 
живота (на еврейски, нешамах)?

Жизненото дихание, което Бог 
даде на Адам, беше божествената 
искра на живота, животворна енер-
гия, която влезе в безжизненото тяло 
на първия човек.

Жизнената сила не принадлеже-
ше на Адама, а му бе дадена при не-
говото сътворяване.

Виждаме естеството на живота и 
на друго място в Писанието. Напри-
мер Йов обясни: „Духът Божий ме е 
направил, и дишането на Всемогъ-
щия ме оживотворява” (Йов 33:4).

От критично значение е да знаем, 
че същата дума (“жизнено дихание”) 

се използва и за животните. Като го-
вори за световния потоп в дните на 
Ной, Библията казва: „И всяка твар, 
която се движеше по земята, умря, 
- птици, добитък, зверове, всички жи-
вотни, които пълзят по земята и всеки 
човек.  От всичко що беше на суша-
та, всичко, което имаше в ноздрите 
си жизнено дихание, измря” (Битие 
7:21, 22). Небиблейски доклади за 
сътворението, написани по същото 
време на Битие, описват хората като 
създадени от божествена материя, 
но Библията казва, че физическата 
структура на човешкия род произлиза 
от елементите на земята. 

Ключовият момент: 
живи души

Преводът на крал Яков превеж-
да еврейската дума „нефеш” като 
„душа”.

И така, текстът в Битие 2:7 е пре-
даден по следния начин: „Човекът 
стана жива душа” (Битие 2:7). Пове-
чето съвременни преводи предават 
„нефеш“ като „живо същество“ или 
„жива личност“.

Думата „душа“ в този параграф 
може и да е объркваща, понеже този 
термин често пъти се свързва с иде-
ята за „безсмъртна душа,” но това е 
схващане, което този параграф от 
кингата Битие не подкрепя. Битие не 
описва Адам като такъв, който има 
душа—някакъв вид безплътна същ-
ност, различна от физическото тяло. 
Вместо това Библията казва, че Адам 
стана душа—жива личност—когато 
Бог съчета пръстта от земята с жиз-
неното дихание.

От Библията става ясно, че „душа“ 
е просто живото човешко същество. 
Когато вървите по улицата и видите 
друг човек да се разхожда, вие виж-
дате една душа. Нищо в библейския 
доклад не указва, че душата същест-
вува отделно от тялото. Няма причи-
на да предполагаме в такъв случай, 
че някаква съзнателна безсмъртна 
същност съществува отделно от фи-
зическата форма, придадена ни от 
Бога. Библията казва: „Душата, която 
съгреши, тя ще умре” (Езекиил 18:20).

Често пъти Библията използва ду-
мата „душа,” визирайки цялата лич-
ност, а понякога преводачите използ-

ват тази дума, за да укажат нашите 
емоции. Но Писанието не учи, че чо-
вешките същества са направени от 
две ясно разграничими части, които 
съществуват отделно една от друга. 
И отново, живото същество същест-
вува само когато тялото и диханието 
се съединят.

Този невидим съюз прави душа—
жива личност. Душа е просто едно 
живо човешко същество.

Какво представлява 
смъртта?

С най-прости думи, смъртта е об-
ратното на живота. Следователно, 
това, което се случва при смъртта, 
е обратното на това, което се слу-
чи, когато беше сътворен Адам. Или 
казано иначе, елементите, които из-
граждат тялото, се връщат в земята 
(Битие 3:19), а жизненото дихание се 
връща при Бога (Еклесиаст 12:7).

Тук отново няма индикация от Пи-
санието, че това „дихание“ се връща 
при Бога под формата на някакъв вид 
съзнателно същество, което, витаей-
ки, се понеся към небето. Вместо това 
става ясно, че това дихание е просто 
божествена, животворна енергия, 
която Бог дава на всички живи неща.

В Новия завет гръцката дума 
„психе“ се превежда понякога като 
„душа“. Обърнете внимание по какъв 
начин параграфът по-долу използва 
думата „живот“ и „душа“. Исус каза: 
„Който иска да спаси живота си, ще 
го изгуби; а който изгуби живота си, 
заради Мене, ще го намери. Понеже 
какво ще се ползува човек, ако спе-
чели целия свят, а душата си изгуби? 
Или какво ще даде човек в замяна на 
душата си?” (Матей 16:25, 26).

Знаехте ли, че и двата случая на 
употреба на думата „живот“, както 
и на думата „душа“ произтичат от 
една и съща гръцка дума – „психе“? 
Ето защо в този параграф „живот“ и 
„душа“ са употребени като взаимоза-
меняеми.

Това е от съществено значение, 
защото пояснява какво казва Исус в 
действителност.

Макар мнозина да вярват, че има-
ме безсмъртна душа, която не може 
да бъде изгубена, нито унищожена, 
Христос каза ясно, че можем да изгу-
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бим душата си. (Добрата новина е, че 
душата ни може да бъде и спасена!) 
Думата „душа“ се използва по подо-
бен начин в един параграф, написан 
от апостол Петър. Той писа, че „в Ное-
вите дни, докато се правеше ковчегът, 
в който малцина, тоест, осем души, се 
избавиха чрез вода” (1 Петрово 3:20). 
Той визира ясно осем живи дишащи 
личности, които бяха спасени от по-
топа, според както този параграф се 
предава и от много други преводи.

Безсмъртни ли сме ние?
Думата „смъртен“ означава „под-

лежащ на смърт.” Така например 
„смъртоносен удар“ описва нараня-
ване, което води до смърт. Хората ин-
стинктивно знаят, че всеки е смъртен, 
защото всеки в крайна сметка умира.

Въпреки това мнозина днес вяр-
ват, че имат душа, която не подлежи 
на смърт—т.е. душа, която е без-
смъртна—макар Библията никога 
да не е указвала, че притежаваме 
някаква безсмъртна част от себе си, 
различна от тялото; но по-скоро, че 
ние сме души, които могат да умрат 
според думите на Исус.

Нека разгледаме това внимател-
но; може да се изненадате да научите 
какво в действителност казва Библи-
ята за безсмъртието!

Например знаехте ли, че Писание-
то никога не използва нито веднъж 
думата „безсмъртна душа“? Истината 
е, че Библията дори рядко си служи с 
думата „безсмъртен.” Апостол Павел 
писа: „А на вечния Цар, на безсмърт-
ния, невидимия, единствения Бог, да 
бъде чест и слава до вечни векове” (1 
Тимотей 1:17). По-нататък той заяви, 
че „Който единствен притежава без-
смъртие” (1 Тимотей 6:16).

Павел използва думата „безсмър-
тие“, за да опише това, което се 
дава на светиите при възкресението. 
Вижте 1 Коринтяни 15:53, 54. Тази 
дума никога не е употребена като 
нещо вътрешноприсъщо на хората. 
Става ясно, че Бог е единственото 

безсмъртно същество. И ако това 
е така, какво учи Библията за ес-
тественото състояние на човешките 
същества—дали сме смъртни, или 
безсмъртни? Да разгледаме първото 
изявление в Библията във връзка със 
смъртта. Бог каза пряко на Адам в 
Едемската градина: „И Господ Бог за-
повяда на човека, казвайки: От всяко 
дърво в градината свободно да ядеш; 
но от дървото за познаване доброто 
и злото, да не ядеш от него; защото в 
деня, когато ядеш от него, непремен-
но ще умреш” (Битие 2:16, 17).

Забележете, че Бог не каза: „Ако 
съгрешите, ще живеете завинаги в 
ада.” Ева разбираше тази действи-
телност.

Когато беше изкушавана от змия-
та, тя каза: От плода на градинските 
дървета можем да ядем; но от плода 
на дървото, което е сред градината, 
Бог каза: Да не ядете от него, нито да 
се допрете до него, за да не умрете” 
(Битие 3:2, 3).

Можем да видим също, че после-
диците от излизането им от Едем раз-
криват, че Бог не създаде човешките 
същества като безсмъртни същества, 
които естествено да живеят завинаги. 
„И сега, за да не простре ръката си 
да вземе и от дървото на живота, да 
яде и да живее вечно—. . . Той изпъди 
Адам; и постави на изток от Едемска-
та градина херувимите и пламенния 
меч, който се въртеше, за да пазят 
пътя към дървото на живота” (Битие 
3:22, 24).

Сънят на смъртта
Библията използва още една дума 

за смърт—„сън.” Може и да пред-
положите, че библейските писатели 
са използвали думата „сън“ просто 
тук-таме, за да смекчат удара, съпро-
вождащ темата. В действителност 
обаче те са използвали думата после-
дователно, за да опишат състоянието 
на смъртта. Древните израелски ис-
торици говореха за своите царе като 
„спящи“ или „почиващи“ със своите 

предци.
„Соломон заспа с бащите си и 

беше погребан в града на баща си 
Давида” (3 Царе 11:43).

Йов написа: „Човек умира и пре-
хожда; да! човек издъхва, и къде е? 
Както водите чезнат из морето, и ре-
ката престава и пресъхва, така човек 
ляга, и не става вече; докато небеса-
та не преминат те няма да се събу-
дят, и няма да станат от съня си” (Йов 
14:10–12).

Цар Давид написа: „Погледни, 
послушай ме, Господи Боже мой; 
просвети очите ми, да не би да заспя 
в смърт” (Псалм 13:3). Пророк Даниил 
пророкува: „И множеството от спящи-
те в пръстта на земята ще се събудят, 
едни за вечен живот, а едни за срам и 
вечно презрение” (Даниил 12:2).

Новозаветните писатели също са 
използвали думата „сън“, за да опи-
шат състоянието на смъртта. Когато 
дъщерята на Яир умря, Исус отиде 
да я възкреси. „И като влезе, каза 
им: Защо правите вълнение и плаче-
те? Детето не е умряло, а спи” (Марк 
5:39).

Когато Лазар умря, Исус каза: 
„Нашият приятел Лазар заспа” (Йоан 
11:11). Когато те Го разбраха погреш-
но, Исус им каза ясно: „Лазар умря” 
(стих 14). Когато Исус го възкреси, 
забележете, че Животодателят изви-
ка: „Лазаре, излез вън!” (стих 43)—а 
не „слез долу”, с което направи да е 
ясно, че дори четири дни след смър-
тта никаква част от починалия не е 
„отишла“ някъде, а по-скоро си е ос-
танала точно където е бил приживе.

Когато Лука писа за мъченическа-
та смърт на Стефан, каза, че Стефан 
„коленичи, извика със силен глас: 
Господи, не им считай тоя грях. И като 
рече това, заспа“ (вж. 2 Петр. 3:4.)

Сънят е съвършената илюстра-
ция, която описва състоянието на 
смъртта. Когато спим, ние не съз-
наваме какво се случва около нас. 
Библията казва за смъртта: „Живите 
знаят, че ще умрат; но мъртвите не 
знаят нищо” (Еклесиаст 9:5). Наши-
те ежедневни дейности се прекратя-
ват, докато спим. По същия начин, за 
смъртта Писанието казва, че „няма 
ни работа, ни замисъл, ни знание, 
ни мъдрост в гроба, където отиваш” 
(Еклесиаст 9:10).

Сънят е съвършената илюстрация, която описва 
състоянието на смъртта. Когато спим, ние не съзнаваме 
какво се случва около нас. Библията казва за смъртта: 

„Живите знаят, че ще умрат; но мъртвите не знаят нищо” 
(Еклесиаст 9:5)
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Също така сънят подсказва, че 
ще дойде време на събуждане. Исус 
обяснява, че „иде час, когато всички, 
които са в гробовете, ще чуят гласа 
Му, и ще излязат” (Йоан 5:28, 29).

Местата на смъртта
Къде отиват хората, като умрат? 

Когато човек умре, духът (жизненото 
дихание) се връща при Бога, а тяло-
то се връща в пръстта. Старият завет 
нарича мястото, където хората оти-
ват при смъртта си, „шеол“, еврейска 
дума, която означава „гроб“. Новият 
завет използва гръцката дума „ха-
дес“. 

Библията учи, че всеки, който 
умре, отива в гроба. „Кой човек ще 
живее без да види смърт, и ще из-
бави душата си от ръката на гроба?” 
(Псалм 89:48). Както праведните, така 
и нечестивите отиват на това мяс-
то. Когато Яков помисли, че Йосиф 
е умрял, децата му се опитаха да го 
утешат. Но той отказа да се утеши и 
каза: „С жалеене ще сляза при сина 
си в гроба” (Битие 37:35). Аналогично 
и нечестивият Корей, заедно с хора-
та, които го съпровождаха, слязоха „в 
ада (шеол)” (Числа 16:30).

Хората нямат съзнание в гроба, и 
отново, Библията сравнява смъртта 
със сън и обяснява, че „мъртвите не 
знаят нищо” (Еклесиаст 9:5). Душата 
не притежава отделна същност, коя-
то живее отвъд гроба след смъртта. 
Мъртвите се намират в състояние на 
безсъзнание в гроба до възкресение-
то, когато гробовете (хадес) ще пре-
дадат мъртвите си. (Вж. Откровение 
20:13.)

Отстранени от тялото
Ако всичко това е истина, тогава 

какво имаше предвид апостол Павел, 
когато писа във 2 Коринтяни 5:6–8, че 
по-скоро искал да бъде „отстранени 
от тялото” и „у дома с Господа”?

Този известен параграф казва: 
„Понеже винаги се одързостяваме, 
като знаем, че, докато сме у дома в 
тялото, ние сме отстранени от Госпо-
да, (защото с вярване ходим, а не с 
виждане). Понеже, казвам, се одър-
зостяваме, то предпочитаме да сме 
отстранени от тялото и да бъдем у 
дома при Господа.”

В стихове 1–8 апостолът сравни 
нашето сегашно смъртно състояние 
с бъдещия безсмъртен живот на не-
бето. Той ни показа разликата между 
нашите земни тела, които един ден 
ще погинат, и новите, съвършени 
тела, които ще бъдат наши на небето. 
Забележете изразите, използвани за 
двете състояния:

Настоящото 
смъртно състояние                  
Бъдещото безсмъртно 
състояние

Настоящо смъртно състояние
1. Земна хижа
2. Тази скиния
3. смъртното
4. в тялото
5. отстранени от Господа

Бъдещо безсмъртно състояние
1. Здание от Господа
2. Неръкотворен дом
3. Нашето обиталище, което е от 

небето
4. Отстранени от [смъртното] тяло
5. У дома с Господа
Нека не забравяме, че Библията 

учи ясно, че когато умрем, ние сме 
просто мъртви до възкресението. И 
така, да бъдем отстранени от тяло-
то, означава да бъдем отстранени от 
немощите на нашите земни тела, по-
датливи на болест, немощ и смърт. Да 
бъдем у дома при Господа, означава 
да имаме славни безсмъртни тела, 
които ще получим, когато Исус дойде.

И понеже нямаме съзнание за 
времето в състояние на смърт, със 
сигурност е вярно, че след мига на 
смъртта следващата съзнателна ми-
съл на вярващия ще бъде в неговото/
нейното прославено тяло. Но това 
няма да стане до пришествието на 
Христос и възкресението. И наис-
тина, Павел много точно отбеляза 
часа, когато ще се случи промяната 
от смъртното. В 1 Коринтяни 15:52, 
53 той писа: „При последната тръба; 
защото тя ще затръби, и мъртвите ще 
възкръснат нетленни, и ние ще се из-
меним.

Защото това тленното трябва да 
се облече в нетление, и това смърт-
ното да се облече в безсмъртие.” Това 
ще се случи едва когато Исус дойде. 

Християнската коментаторка Елън Г. 
Уайт е абсолютно права, когато пише: 
„Нашата личностна идентичност се 
запазва при възкресението, макар и 
не със същите частици материя или 
материална субстанция, с каквито 
сме били влезли в гроба. Чудното 
Божие дело е загадка за човека. Ду-
хът, характерът на човека, се връща 
при Бога, за да бъде съхраняван при 
Него. При възкресението всеки човек 
ще има собствения си характер. В 
Своето време Бог ще повика наяве 
мъртвите, като им даде отново жиз-
неното дихание и повели на сухите 
кости да оживеят. Същата форма ще 
излезе наяве, но ще бъде освободена 
от болест и всякакъв дефект. Тя ще 
живее отново, носейки чертите на съ-
щата индивидуалност, така че прия-
тел ще разпознае приятеля си. В при-
родата не съществува Божи закон, 
който да показва, че Бог възвръща 
същите идентични частици материя, 
които са изграждали тялото преди 
смъртта. Бог ще даде на праведните 
мъртви тяло, което ще Му е угодно.”6

Заключение
От съществено значение е така 

представените библейски истини да 
бъдат разбрани лично. Разликата 
между спиритуализма и кондицио-
нализма е толкова голяма, че можем 
да говорим не само за различни де-
номинации, а и за различни религии: 
религията на живота и безсмъртие 
чрез възкресение и друга една рели-
гия – религия на мъртвите, религия 
на басните, базиращи се на теория-
та за безсмъртието на душата. Една 
духовна религия, основаваща се на 
Писанието и съвършената творческа 
сила и власт на Бога да съживява 
мъртивте; и една материалистична, 
мистична религия, основаваща се на 
съмнително всемирни човешки ста-
новища. 
Използвана литература:
1 Йосиф Флавий: Античността на 
евреите, 18.14. 
2 Йосиф Флавий: Войните на 
евреите, кн. 2.163. 
3 Йосиф Флавий: Античността на 
евреите, 18.16.
4 Йосиф Флавий: Войните на 
евреите, кн.2.165, [162].
5 Пак там, кн 2.154, 155.
6 Адвентен библейски коментар 
[Коментар на Е. Г. Уайт], т. 6, стp. 
1093.
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Псевдолечения и 
лъжливи учители

Петер Лаушевич

Относно тази страна на служенето, 
която се занимава с лечение

Когато Исус започна Своята 
служба на земята, едно от нещата, 
които Го идентифицираха като Ме-
сия и привличаше вниманието на 
хората към Него като личен Спа-
сител, беше това, че Той наистина 
се грижеше за хората. Той не сто-
еше настрана от техните нужди, а 
съчувстваше на обстоятелствата в 
живота им. Той много ясно съчета-
ваше проповядване и поучаване за 
вечния свят, както и напътствия за 
този живот, с изцеляване на боле-
стите, които поразяваха хората на-
всякъде около Него. „Тогава Исус 
ходеше по цяла Галилея, и поуча-
ваше в синагогите им, и проповяд-
ваше благовестието на царството, 
като изцеляваше всякаква болест 
и всякаква немощ между людете.
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Именно това съчетание на рабо-
та привличаше толкова много хора 
към Него и впоследствие направи 
ръководителите да му завиждат за-
ради тълпите, които се стичаха да Го 
слушат и да бъдат изцелени. „И раз-
несе се слух за Него по цяла Сирия; 
и довеждаха при Него всички болни, 
страдащи от разни болести и мъки, 
хванати от бяс, епилептици и пара-
лизирани; и ги изцели. И подире Му 
вървяха големи множества от Гали-
лея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, 
и из отвъд Иордан.” (Матей 4:23–25).

Това комбинирано служене в 
действителност съставлява част от 
евангелското поръчение, дадено от 
Христос: „И като отивате, проповяд-
вайте, казвайки: Небесното царство 
наближи. Болни изцелявайте, мърт-
ви възкресявайте, прокажени очист-
вайте, бесове изгонвайте; даром 
сте приели, даром давайте” (Матей 
10:7, 8). Новият завет ясно посочва, 
че делото на изцеление е свързано 
със служенето чрез проповядване. 
Църковните старейшини имат спе-
циална грижа към своите членове, 
повереното на тяхната грижа паство. 
„Болен ли е някой от вас? нека пови-
ка църковните презвитери, и нека се 
помолят над него и го помажат с мас-
ло в Господното име. И молитвата, 
която е с вяра, ще избави страдале-
ца, Господ ще го привдигне, и, ако е 
извършил грехове, ще му се простят” 
(Яков 5:14, 15).

Ето защо, когато анализираме 
служенето на нашия Господ, вижда-
ме непосредствено, че Той прекара 
повече време в това да се грижи 
за нуждите на хората, отколкото за 
официално проповядване на вестта 
пред тях. „Господ Исус е нашият при-
мер. Той дойде на света като слуга 
на човечеството. Ходеше от град на 
град, от село на село, като проповяд-
ваше благовестието на царството 
и като лекуваше болните. Христос 
прекарваше повече време да леку-
ва, отколкото да поучава.

„Като наш пример Христос свърза 
тясно делото на изцеляването с това 
на проповядването, така че в наши 
дни те не трябва да бъдат разделя-
ни. В нашите училища и санатори-
уми медицинските сестри трябва 

да бъдат обучени като медицински 
мисионери евангелизатори.”1 Когато 
хората са болни, те по-трудно биха 
могли да схванат духовните исти-
ни, които носят вечно спасение. Но 
когато някой се грижи, когато някой 
донася изцеление, сърцето се отва-
ря за състоянието на собствената 
душа. Ето защо е от такова значение 
медицинският работник да има дъл-
бока връзка с Исус като свой личен 
Спасител. Аналогично, от съществе-
но значение е тези, които работят в 
евангелското служене, да разбират 
поне основата на медицинското ми-
сионерско дело, така че да могат да 
окажат помощ на тялото, както и на 
душата.

Поради тази причина, когато го-
ворим за евангелския служител или 
служенето, не става дума само за 
проповядване, а и за различните 
начини да се погрижим за хората и 
да ги лекуваме. „Но Исус ги [Свои-
те ученици] повика и рече: Вие зна-
ете, че управителите на народите 
господаруват над тях, и големците 
им властвуват над тях. Но между 
вас не ще бъде така; но който иска 
да стане големец между вас, ще ви 
бъде служител; и който иска да бъде 
пръв между вас, ще ви бъде слуга; 
също както и Човешкият Син не дой-
де да Му служат, но да служи, и да 
даде живота Си откуп за мнозина” 
(Матей 20:25–28). Когато разберем 
тази страна на християнското слу-
жене, ще се радваме на същия вид 
успех, какъвто имаше Исус—както 
и, разбира се, същия вид противо-
поставяне, пред което се изправи 
Той. „Ще бъдете мразени от всички, 
поради Моето име; а който устои до 
край, той ще бъде спасен. А когато 
ви гонят от тоя град, бягайте в дру-
гия; защото истина ви казвам: Няма 
да изходите Израилевите градове 
докле дойде Човешкият Син. Учени-
кът не е по-горен от учителя си, нито 
слугата е по-горен от господаря си” 
(Матей 10:22–24).

Фалшификати от 
последните дни

Трябва също така да разберем, 
че Сатана е действал неизменно 

като майстор фалшификатор на ис-
тината. Поради тази причина можем 
да очакваме, че това дело на изце-
ляването ще има своя подправена 
и фалшифицирана страна. „Защото 
ще се появят лъжехристи, и лъже-
пророци, които ще покажат големи 
знамения и чудеса, така щото да 
заблудят, ако е възможно, и избра-
ните” (Матей 24:24). Тази псевдо 
загриженост, това подправено дело 
на чудеса, тази подправена служба 
на изцеление ще бъде дотолкова из-
мамлива, че ще разтърси до извест-
на степен самите избрани на Бога. 
Можем да благодарим на Бог, че в 
това пророчество се казва „ако е въз-
можно.” Това означава, че чрез бла-
годатта на нашия Господ и Спасител 
Исус Христос няма да бъде възмож-
но да бъдат измамени истинските и 
верни деца на небесния Цар.

Когато разглеждаме събитията 
на последните дни, няма как да не 
си помислим за пророчествата в От-
кровение, когато звярът и образът на 
звяра ще бъдат издигнати и целият 
свят ще бъде убеден да им се покло-
ни и да приеме белега на звяра в че-
лата или в ръката си.

Преобладаващата част от света 
ще се съобрази с това и малцината 
верни, които откажат, ще бъдат пре-
следвани. „И позволи му се да даде 
дишане на зверовия образ, така 
щото зверовия образ да продума; 
също и да направи да бъдат избити 
ония, които не се покланят на зверо-
вия образ. И принуждаваше всички, 
малки и големи, богати и сиромаси, 
свободни и роби, да им се тури белег 
на десницата или на челата им; за да 
не може никой да купува или да про-
дава, освен оня, който носи за белег 
името на звяра, или числото на него-
вото име” (Откровение 13:15–17).

Как се случва това? Как така на 
толкова много хора ще им бъдат за-
творени очите, така че те добровол-
но да се откажат от свободите си, 
отхвърляйки библейските доказател-
ства на истината за Божия печат и 
нашата отговорност да се покланяме 
на Създателя, а не на творението? 
Това става чрез делото на чудеса. 
„И вършеше големи чудеса, дотам 
щото да направи и огън да излиза от 
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небето на земята пред човеците. И 
мамеше живеещите на земята чрез 
знаменията, които му беше позво-
лено да извърши пред звяра, като 
казваше на живеещите на земята да 
направят образ на звяра, който беше 
ранен от сабята и оздравя” (Открове-
ние 13:13, 14). Дали хората са толко-
ва гладни за чудеса, че са готови да 
приемат каквото и да било, за да ги 
преживеят?

Именно този принцип на вър-
шене на чудеса е, който довежда 
целия свят до последния сблъсък и 
впоследствие въвлича мнозина от 
Божия народ. „И видях да излизат от 
устата на змея и от устата на звяра и 
от устата на лъжепророка три нечис-
ти духове, прилични на жаби; защо-
то те са демонски духове, които, като 
вършат знамения, отиват при царете 
на цялата вселена, да ги събират за 
войната във великия ден на всемогъ-
щия Бог” (Откровение 16:13, 14).

Въпреки че има чудеса, за които 
се използва сравнително очевидна 
измама и хитрост, когато четем тези 
редове, разбираме, че мнозина ще 
си служат с реални чудеса, които 
няма да подлежат на обяснение. „Тук 
не е предсказано никакво мошени-
чество. Хората биват измамени от 
чудесата, които посредниците на 
Сатана имат власт да извършат, а 
не които се правят, че извършват.”2 
Проблемът, на който се натъкваме, 
е, че някой бие тревога и алармира 
„вълк” (когато няма вълк) толкова 
много пъти, че когато най-накрая 
вълкът дойде—хората няма да вяр-
ват, но той ще извърши опустоше-
ние. И така, като виждаме толкова 
много лъжливи чудеса, започваме 
накрая да вярваме, че всички таки-
ва чудеса са фалшиви—и тогава, 

когато нещо действително се случи 
като чудо (но произхожда от непра-
вилния източник), биваме измамени 
и вълкът ни улавя. „Пазете се от лъж-
ливите пророци, които дохождат при 
вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци 
грабители” (Матей 7:15).

Като се има предвид начинът, 
по който Сатана работи в тези по-
следни дни, не трябва да зависим 
от извършването на чудеса, за да 
докажем, че сме Божият народ. Про-
рочеството говори за Илия, който 
идва, за да подготви пътя за второ-
то пришествие на Исус. „ Ето, Аз ще 
ви изпратя пророк Илия, преди да 
дойде великият и страшен ден Гос-
поден” (Малахия 4:5). Преди първо-
то идване на Христос имаше друг 
един Илия. Говорейки за Йоан Кръ-
стител, Исус каза: „И, ако искате да 
го приемете, тоя е Илия, който има-
ше да дойде” (Матей 11:14). Много 
интересно е, че Йоан Кръстител не 
си служеше с чудеса, за да докаже 
своята автентичност. Сравнявай-
ки Исус с делото на Йоан, народът 
можеше да каже: „Йоан не извърши 
никакво чудо; но всичко, което каза 
Йоан за Този, беше истинно” (Йоан 
10:41).

Поради тази причина народът на 
Илия от последното време няма да 
доказва своето дело чрез използва-
нето на чудеса. „Начинът, по който 
работеше Христос, беше да пропо-
вядва словото и да облекчава стра-
дащите, като вършеше чудотворни 
дела на изцеление. Но аз бях наста-
вена, че сега не можем да работим 
по този начин, понеже Сатана ще уп-
ражни властта си, като върши чуде-
са. Днес Божиите служители не биха 
могли да работят посредством чуде-
са, понеже ще се вършат фалшиви 

дела на изцеление, които ще твър-
дят, че са с божествен произход.”3

Да правим разлика 
между различните 
чудеса

Как да разграничим между истин-
ското и фалшивото? Понякога може 
да разпознаем фалшификата чрез 
внимателно проучване. Веднъж чух 
за проповедник, който искал да до-
каже, че е свързан с Бога, като раз-
казвал на хората, че кръстът трябва 
да стане виден на челото му. Затова 
нанасял някакво невидимо мастило 
на челото си преди проповедта, а 
после, след като се разгорещял дос-
татъчно и челото му се нагорещява-
ло, кръстът неочаквано започвал да 
свети на челото му, така че хиляди 
хора започвали да вярват, че той е 
пратеник от Бога поради това пред-
полагаемо чудотворно знамение.  

Макар да е възможно да се срещ-
нат подобен род фалшификати, по-
вечето са по-сложни от това. „Чрез 
спиритизма Сатана се явява като 
благодетел на расата, като изцеля-
ва болестите на хората и твърди, че 
представя една нова и възвишена 
система на религиозна вяра; но в 
същото време той работи като уни-
щожител. Неговите изкушения водят 
множества до погибел. Липсата на 
въздържание лишава разума от кон-
трол; следва чувствено задоволява-
не, борби и кръвопролития.”4

Сатана е в естеството си разру-
шител, така че, изцелявайки едни, 

„Пазете се от лъжливите пророци, 
които идват при вас с овчи дрехи, 

а отвътре са вълци грабители” 
(Матей 7:15).
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той разрушава други. „Докато се явя-
ва пред човешките чеда като велик 
лекар, който може да излекува тех-
ните болести, той ще внесе болест и 
бедствие, докато известни градове 
бъдат доведени до пълно опустоше-
ние и бъдат сринати из основи.”5

И така, как бихме могли да напра-
вим разлика в действителност меж-
ду единия и другия? Как да разпоз-
наем дали дадено чудо е извършено 
чрез Божията сила, или идва от са-
танинските сили? „От плодовете им 
ще ги познаете. Бере ли се грозде от 
тръни, или смокини от репеи? Също 
така, всяко добро дърво дава добри 
плодове, а лошото дърво дава лоши 
плодове. Не може добро дърво да 
дава лоши плодове; или лошо дърво 
да дава добри плодове. Всяко дър-
во, което не дава добър плод, отсича 
се и се хвърля в огън. И тъй, от пло-
довете им ще ги познаете” (Матей 
7:16-20).

Тук не става въпрос дали един 
човек е изцелен, или не е — поне-
же Сатана може да причини даде-
на болест, а след това изведнъж да 
я отстрани. Кои са тези плодове, 
които търсим, които последват в 
добро както за телата ни, така и за 
душите ни, и които прославят нашия 
Отец на небесата? Трябва да имаме 
предвид, че именно това е в крайна 
сметка целта на всички добри неща, 
които Бог ни е направил способни 
да извършим. „Също така нека све-
ти вашата виделина пред човеците, 
за да виждат добрите ви дела, и да 
прославят вашия Отец, Който е на 
небесата” (Матей 5:16). 

Молитва за изцеление
Нека разгледаме молитвата за 

болните, които старейшините след-
ва да принасят. Дали е приемливо 
да е постъпило някакво искане, след 
което просто да се помолят за бо-
лните и изведнъж същите да бъдат 
неочаквано изцелени? След като 
казва презвитерите да се съберат и 
да се помолят за болните, както и да 
ги помажат, Библията ни дава едно 
конкретно напътствие. „И молитвата, 
която е с вяра, ще избави страдале-
ца, Господ ще го привдигне” (Яков 
5:15). Това означава, че самите хора, 

които искат в молитва, трябва да 
имат вяра. Можем да видим това в 
извършването на чудесата, които 
Исус направи. Не ставаше въпрос 
за изцеление от рода: „Дай да те до-
косна, и готово, ти си изцелен.” Той 
действаше първо така, че да развие 
вяра в молителя. „А Исус му рече: 
Ако можеш повярва! Всичко е въз-
можно за този, който вярва” (Марк 
9:23).

Всеки отделен молител трябва 
да има вяра, която изисква Божиите 
обещания. В много случаи човекът 
ще признае, че вярата му е била 
недостатъчна за чудото, от което се 
е нуждаел. Но въпреки това е има-
ло лек. Христос е все още тук, за да 
помага. „Веднага бащата на детето 
извика, казвайки: Вярвам, Господи! 
помогни на моето неверие” (стих 24). 
Ако видим, че нямаме достатъчно 
вяра, трябва да умоляваме за такава 
вяра, така че Бог да ни благослови 
съобразно волята Си.

Истинската цел
Най-голямата илюстрация за 

вида вяра, от който се нуждаем, виж-
даме в опитността на стотника, чий-
то слуга бе болен от парализа. Исус 
го увери, че лично ще дойде и ще 
изцели слугата.

Но този човек разбираше пове-
че, отколкото целия еврейски народ, 
относно метода на изцеление, който 
използваше Исус. Като войник, той 
разбираше какво означава да се по-
коряваш на заповеди.

И така, вместо да приеме предло-
жението на Великия Лекар, той каза: 
„Господи, не съм достоен да влезеш 
под стряхата ми; но кажи само една 
дума, и слугата ми ще оздравее” 
(Матей 8:8). Стотникът признаваше 
могъщата сила на Божието слово. 
Той се доверяваше на силата на Бо-
жието слово да изпълни точно това, 
което Словото казва, че ще направи. 
Това е, до което се свежда вярата, и 
Исус призна, че е така. „Исус, като 
чу това, почуди се, и рече на ония, 
които идеха изподире: Истина ви 
казвам, нито в Израиля съм намерил 
толкова вяра” (стих 10).

Тази вяра в могъщата сила на 
Създателя не е само за изцеление 

от болестта, а и за очистване на ду-
шата от грях. „И молитвата, която е с 
вяра, ще избави страдалеца, Господ 
ще го привдигне, и, ако е извършил 
грехове, ще му се простят” (Яков 
5:15). Спасяването на болния в този 
контекст не винаги означава физиче-
ско изцеление. Тук се говори също (и 
най-вече) за прощаване на грехове-
те. Основната линия във всяко изце-
ление е отстраняването на греха от 
човека. „А Исус й каза: Нито Аз те 
осъждам; иди си, и не съгрешавай 
вече” (Йоан 8:11). Затова ни е каза-
но, че трябва да признаем греховете 
си, както и грешното естество, което 
върви с болестта. „Признавайте си 
един към друг греховете, и молете се 
един за друг, за да оздравеете. Голя-
ма сила има усърдната молитва на 
праведния” (Яков 5:16).

Знаем, че изцелението на тяло-
то не е главната цел на Христовите 
чудеса, понеже в края всички хора, 
които Той излекува, умряха. Знаем 
също, че Божиите хора през минали-
те векове, които извършваха големи 
чудеса, сами страдаха от болест. „В 
това време Елисей се разболя от бо-
лестта, от която умря” (4 Царе 13:14).

Елисей, верен Божи мъж, изце-
ли мнозина и дори възкреси някои 
от мъртвите—но сам той почина от 
болест. Трябва да разберем Божия-
та воля и да се оставим на Божията 
воля за нас, каквато и да е тя. „Вие 
трябва да казвате: Ако ще Господ, 
ние ще живеем и ще направим това 
или онова” (Яков 4:15).

Да се покорим на 
съвършената воля на 
бога

Дори Исус умря накрая. Неговата 
молитва показва истинското естест-
во на всяко чудо. „И като пристъпи 
малко напред, падна на лицето Си, и 
се молеше, казвайки: Отче Мой, ако 
е възможно, нека Ме отмине тази 
чаша; не обаче, както Аз искам, но 
както Ти искаш” (Матей 26:39). Ако 
Исус не умря от смъртта, която ние 
заслужавахме, нямаше да имаме 
възможността за спасение. Същото 
може да се случи и в нашия живот. 
Трябва да бъдем готови и склонни 
да страдаме заради Христос и да 
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преживеем всичко, каквото е необхо-
димо—било то дори и смърт.

Така че да очакваме чудесата, 
които ще се случват, по начина, по 
който ние искаме и очакваме, без 
значение Божията воля, е просто 
дързост. „Някои са твърдели, че имат 
голяма вяра в Бога и че имат особе-
ни дарби и специални отговори на 
своите молитви, макар че е нямало 
доказателство за това. Те са разби-
рали погрешно дързостта за вяра. 
Молитвата от вяра никога не се губи; 
но да се твърди, че тя ще получи ви-
наги отговор точно по очаквания от 
нас начин и именно за това нещо, 
което очакваме, е дързост.”6

Когато сравним времето, което 
остава на тази земя, с времето, ко-
гато Сатана беше изгонен от небето, 
става ясно, че времето непрестанно 
намалява. „Затова, веселете се, не-
беса и вие, които живеете в тях. Но 
горко на вас, земьо и море, защото 
дяволът слезе у вас много разярен, 
понеже знае, че му остава малко 
време” (Откровение 12:12). А какво 
прави неприятелят на душите, кол-
кото повече времето намалява?

„Сатана е усърден изследовател 
на Библията. Той знае, че времето му 
е малко, и се опитва на всяко място 
да противодейства на делото на Гос-
пода на тази земя. Невъзможно е да 
се добие представа за опитността на 
Божия народ, които ще бъдат живи 
на земята, когато небесна слава и 
повторение на гонението в миналото 
преходят едно в друго. Тези хора ще 
ходят в светлината, която произтича 
от Божия престол. Посредством ан-
гелите ще има постоянно общуване 
между небето и земята. А Сатана, 
заобиколен от зли ангели, като твър-
ди, че е Бог, ще прави всякакъв вид 
чудеса, за да измами, ако е възмож-
но, самите избрани.”7

Колкото по-малко време ни оста-
ва на тази земя, толкова по-отчаян 
става Сатана. А какво прави в свое-
то отчаяние? Правенето на чудеса 
с цел да заблуди дори избраните. 
Ето защо основата на нашата вест, 
прогласяваща второто Христово 

пришествие, не може да бъде вър-
шенето на чудеса—също както Йоан 
Кръстител, предвестникът на пър-
вото идване на Христа, не използва 
чудеса като доказателство за своята 
автентичност. „Божиите хора няма 
да намерят сигурност за себе си във 
вършене на чудеса, понеже Сатана 
ще фалшифицира чудесата, които 
ще се правят.”8

Доказателство за 
автентичност

Вместо използването на чудеса, 
ние разполагаме с едно по-голямо 
доказателство. „Божият народ, под-
ложен на изпитание, ще намерят 
силата си в белега, посочен в Изход 
31:12–18. Те трябва да стъпят вър-
ху живото слово: „Писано е“. Това е 
единственият фундамент, върху кой-
то могат да стоят безопасно. Хората, 
нарушили завета си с Бога, ще бъдат 
в онзи ден без Бог и без надежда.”9

Белегът, в който трябва да поло-
жим доверието си, се открива в запо-
ведта за съботата. „Говори тъй също 
на израилтяните, казвайки: Съботи-
те Ми непременно да пазите; защото 
това е знак между Мене и вас във 
всичките поколения, за да знаете, че 
Аз съм Господ, Който ви освещавам. 
Прочее, да пазите съботата, защото 
ви е света: който я оскверни непре-
менно да се умъртви; защото всеки, 
който работи в нея, тоя човек да се 
изтреби изсред людете си. Шест 
дена да се работи, а седмият ден е 
събота за света почивка, света Гос-
поду; всеки, който работи в събот-
ния ден, непременно да се умъртви. 
Прочее, израилтяните да пазят съ-
ботата, като я празнуват във всички-
те си поколения по вечен завет. То е 
знак между Мене и израилтяните за 
винаги; защото в шест дена направи 
Господ небето и земята, а на седмия 
ден си почина и се успокои” (Изход 
31:13–17).

Истинският белег е промяната на 
сърцето. Тази промяна на сърцето 
засяга целия вътрешен човек. „Да ви 
даде, според богатството на славата 
Си, да се утвърдите здраво чрез Не-

говия Дух във вътрешния човек, чрез 
вяра да се всели Христос във ваши-
те сърца, тъй че закоренени и осно-
вани в любовта” (Ефесяни 3:16, 17). 
Това се нарича новорождение или 
ново създание. Това ново създание 
става, когато молим Бог да сътвори 
в нас по чуден начин ново сърце. 
„Сърце чисто сътвори в мене, Боже, 
И дух постоянен обновявай вътре в 
мене” (Псалм 51:10). Белегът за но-
вото сърце, белегът, че сме прежи-
вели опитността на новорождението 
(Йоан, глава 3), е съботата от седмия 
ден, която е паметник на творческа-
та власт и сила на Бог.

Заключение
Искате ли знамение? Едно истин-

ско чудо? То не е задължително да 
има общо с физическо изцеление. 
Не е задължително да има общо с 
други чудеса, които може да, а може 
и да не се случат. То има общо с 
най-голямото от всички чудеса—про-
мяната на грешното човешко сърце 
в сърце на истински новороден хрис-
тиянин. Белегът за това е съблюда-
ването на съботата от седмия ден 
като паметник на новото творение—
не само сътворяването на този свят 
преди около шест хиляди години—
но и на новото творение в Христа 
Исуса. Ето как познаваме истинския 
Бог на нашето спасение. „Освеща-
вайте още и съботите Ми, и нека 
бъдат знак между Мене и вас, за да 
познаете, че Аз Господ съм ваш Бог” 
(Езекиил 20:20). Вие избирате. „Из-
берете днес кому искате да служите 
” (Исус Навин 24:15). 

Използвана литература:
1 Ревю енд хералд, 10 септември 
1908.
2 Великата борба, стp. 553.
3 Медицинско служене, стр. 14.
4 Великата борба, стp. 589.
5 Пак там, стр. 589.
6 Свидетелства към църквата, т. 1, 
стp. 231.
7 Пак там, т. 9, стp. 16.
8 Пак там.
9 Пак там.

„Божиите хора няма да намерят сигурност за себе си във 
вършене на чудеса, понеже Сатана ще фалшифицира 

чудесата, които ще се правят.”
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ПРОРОЧЕСКАТА ВЯРА
– ГЕННОМОДИФИЦИРАНА!

Ливиу Тудорою

Скъпи приятели, живеем в свят, 
който стана „модифициран.” Голямо-
то „ГМО“ преоформя облика на поч-
ти всеки продукт, от който се нуждае 
нашето тяло. Нищо, което възниква 
натурално, не може да отговори на 
стандартите на „новото нормално.”

Ние като човешки същества дока-
захме отново и отново, че в сляпата 
си гордост май не можем да призна-
ем адекватно собствените си огра-
ничения, нито да признаем Бог като 
наш Създател и Дизайнер.

Има неща, които можем да про-
меним—но има неща, които не мо-
жем. Със сигурност науката на про-
гресивизма може да модифицира 
света, който никога изповядващите 
тази идеология не са създали, от-
хвърляйки Дизайнера и очевидните 
принципи на Неговото творение. Но 
какво следва от това, какви са по-
следиците? Често пъти признаваме 
погрешните си решения—в повече-
то случаи това става, когато е вече 
твърде късно.

Откакто ГМО храните притисна-
ха човечеството в ъгъла, възник-
наха експлозивно много алергични 
реакции и автоимунни заболявания 
на всяка възраст и на всяко ниво от 
обществото. Движението на прогре-
сивизма продължава да отрича Съз-
дателя, докато науката модифицира 
това, което никога не е сътворява-
ла—например, мъничкото пшенич-
но зърно. От духовна гледна точка, 
всяка абревиатура на оригиналното 

намерение е вяра, която е духовно 
генномодифицирана—една „генно-
модифицирана духовност.” Това е 
нещо като от рода да имаш правил-
ния отговор, но погрешното прило-
жение.

По какъв начин това се 
отнася за пророчеството?

Старият завет съхранява най-кра-
сивите пророчества за първото и 
второто идване на Исус Христос. 
Пророци, подвижени от Святия Дух, 
са видели тези сцени във видение 
и са тържествували. „Месия“ бе на-
деждата на Израил. Но постепенно-
то отделяне от Бога ги направи да 
бъдат самодоволни и да четат Писа-
нието без насока от Господа. Често 
пъти пророчествата биваха извърта-
ни, за да подхранват националната 
гордост. Такъв беше случаят с пър-
вото идване на нашия Господ Исус 
Христос.

Свещеници и равини бораве-
ха много добре с мястото, където 
трябваше да се роди Месия. Въ-
просът, който разтърси Ерусалим, 
дойде обаче извън Израел: „Къде е 
Юдейският цар, който се е родил? 
защото видяхме звездата му на из-
ток, и дойдохме да му се поклоним” 
(Матей 2:2).

„Къде е Той?” За повечето евреи 
това може и да е звучало като ня-
какво скрито рождение, но защо? Не 
защото е нямало пророчество, което 
да се изследва, не защото Господ 

нямаше желание да им 
разкрие правилното 
разбиране за първо-
то идване на Исус—а 
защото гордостта ги 
накара да извъртят 
тълкуванието и ес-
теството на събитията 
във връзка с първото и вто-
рото идване на Исус.

В своята национална омраза 
към римляните религиозните ръко-
водители започнаха да сътворяват 
някакви промени относно първото 
идване на Господ Исус. Те приписа-
ха славата на второто Му идване и 
чрез насилено тълкувание го прило-
жиха за раждането на Христос. Те не 
искаха някакво тайно рождение, те 
искаха тайно грабване. Това постави 
началото на края на тяхната нация. 
Те модифицираха „генетиката“ на 
библейското пророчество. На почти 
всяко голямо национално събитие 
свещениците и равините повтаря-
ха пророчествата за второто при-
шествие като форма на възмездие 
против римляните.

Разпространението на такава 
подправена теология направи ев-
рейската нация да отхвърли Спаси-
теля. Отхвърлянето на Господ Исус 
Христос няма нищо общо с Неговия 
неопетнен характер или безпогреш-
на праведност; то беше просто един 
изблик на бясна ярост срещу Този, 
Който демаскира собственото им ли-
цемерие и отдалечаване от Бога.



„В днешни дни, също както в дни-
те на Христос, Писанията ще бъдат 
погрешно четени и тълкувани. Ако 
евреите бяха изследвали Писанията 
с искрени, пълни с молитва, смире-
ни сърца, изследването им щеше да 
бъде възнаградено с едно истинско 
разбиране за времето, а и не само 
за времето, но за характера на Хрис-
товото първо идване. Те нямаше да 
приписват славата на второто при-
шествие на Христос на първото Му 
явление.”¹

Ако Исус беше дошъл с демон-
страция на власт и величие, показ-
вайки кръвната си връзка със стра-
дащата нация, изявявайки открито 
възмущение и непоносимост към 
жестоката римска несправедливост, 
еврейската нация щеше да има раз-
лична история. За нещастие, Бог ня-
маше никакво намерение да проме-
ни времената и условията на Своето 
спасение. Нашият небесен Отец не 
можеше да преговаря с гордостта 
на Израил, откакто в продължение 
на столетия е казвал: „Господ Иео-
ва се закле в Себе Си, казва Господ, 
Бог на Силите и рече: Аз се гнуся от 
надменността на Якова, и мразя па-
латите му; затова ще предам града и 
всичко що има в него” (Амос 6:8).

Същата грешка се повтори от 
християните в по-късните векове. 
Също както евреите отхвърлиха 
Христос заради оригиналния Му 
подход към моралния закон, така и 
християните отхвърлиха закона в 
името на Исус.

„[Евреите] бяха дотолкова засле-
пени, че не знаеха времето на Не-
говото посещение, нито осъзнаваха 
какво правеха. По този начин изпъл-
няваха Писанието.

„Мнозина вършат същото нещо 
днес ... тъй като не са имали опит-
ност с изпитващата вест, която се 
включва в първата, втората и трета-

та ангелски вести. Има хора, които 
изследват Писанията за доказател-
ство, че тези вести все още отстоят 
в бъдещето. Те събират истинността 
на вестите, но не успяват да им да-
дат правилното място в пророческа-
та история.”²

Също както Каиафа отказа да 
признае Исус Христос като свой 
личен Спасител и Първосвещеник, 
така и папството отказа Исус Хрис-
тос като Спасителя на църквата и 
Спасителя на света.

По времето на Реформацията 
имаше голямо търкане в политиче-
ския и теологичния свят. Все повече 
библейски читатели и интелектуалци 
разобличиха папската система като 
изпълняваща пророчеството за дес-
потизма, известен като „антихрист“. 
Книгите Даниил и Откровение бяха 
двата мощни инструмента, оспорва-
ни от папската система. Но Римската 
църква достигна до заключението 
впоследствие, че няма да успее да 
забрани, нито да изгори всички Биб-
лии, „еретичните“ книги, както и „ере-
тиците“, които държаха или пропо-
вядваха от Библията.

Подобна потисническа и жестока 
тактика само затвърди идентичност-
та на Рим като блудницата, преслед-
ваща пророкуваната църква. Следо-
вателно бе необходим нов и по-фин 
подход, така че ефективно да се 
противостои на ясното приложение 
на апокалиптичното пророчество от-
носно римската йерархия.

Трябваше да се намери ново тъл-
кувание, което да отклони фокуса на 
вниманието от 12-вековното папско 
владичество в Средновековието, 
изпълнило пророчеството в Даниил 
7:25, че малкият рог ще замисли да 
промени пророческите времена, за-
дадени от Всевишния, точно както 
вавилонският цар Навухудоносор 
беше замислил да промени пороче-

ското видение с човешката статуя от 
Даниил, глава 2, като изгради статуя 
само от злато в глава 3. Малкият рог, 
тайната Вавилон, щеше по подобен 
начин да се опита да отрече и помра-
чи значението на пророчеството.

Две майсторски 
проектирани 
алтернативи

Един дяволски надарен ум, който 
излезе на преден план със своята 
нова модификацията на генетиката 
на пророчеството, беше Франци-
ско Ривера (1537–1591). Той бе йе-
зуитски доктор по теология, роден 
в Испания, който започна да пише 
дълъг коментар през 1585 г. относно 
книгата Откровение (Апокалипсис), 
озаглавен „In Sacrum Beati Ioannis 
Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin 
Commentarij“, публикуван прибли-
зително през 1590 г. За да направи 
Римската църква да престане да се 
счита за властта на антихриста, той 
предлага първите няколко глави 
от Апокалипсиса да се прилагат за 
древния езически Рим, а останалите 
свежда до един все още отстоящ в 
бъдещето период от 3½ буквални го-
дини, непосредствено преди второто 
пришествие. През това време Рим-
ската църква щяла да отпадне от 
папата в отстъпничество. Тогава той 
предлага теорията, че антихристът, 
който бил индивидуална личност, 
щял да преследва и хули Божиите 
светии, да построи отново храма в 
Ерусалим, да отмени християнската 
религия, да отрече Исус Христос, да 
бъде приет от евреите, да претенди-
ра, че е Бог, да убие двамата Божии 
свидетели, а накрая да завоюва све-
та. И така, според Ривера, периодът 
от 1260 дни/42 месеца/3½ времена 
от пророчеството не били 1260 го-
дини (както Числа 14:34; Езекиил 
4:6 и потвърждението в историята), 
а по-скоро буквални 3½ години. Спо-
ред фалшивото тълкувание на Риве-
ра нищо в книгата Откровение няма-
ло приложение за Средновековието, 
нито за папството, а по-скоро всичко 
отстояло в бъдещето, към период 
непосредствено преди второто при-
шествие, а оттук и името футуризъм.

Кардинал Роберт Белармини, 
един от най-известните йезуитски за-
стъпници, публикува един труд в пе-
риода между 1581 и 1593 г., озагла-
вен „Disputationum Roberti Bellarmini 
De Controversiis Christian Fidei 
Adversus Hujus Temporis Haereticos“ 
(Полемични лекции във връзка с ос-

Бог не е имал никакво 
намерение да променя 
времената и условията 
на спасението. Нашият 
небесен Отец не можеше 
да преговаря с гордостта 
на Израил.
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порваните точки на християнската 
вяра срещу еретиците от това вре-
ме), в който той също отрича прин-
ципа ден = година в пророчеството и 
отмества царуването на антихриста 
към един бъдещ период от 3½ бук-
вални години.³

Мануел Де Лакунза (1731– 1801), 
йезуит от Чили, пише ръкопис на 
испански, озаглавен „La Venida del 
Mesias en Gloria y Magestad“ (Идва-
нето на Месия в слава и могъще-
ство), под псевдонима Юан Жоза-
фа [равин] Бен-Езра приблизително 
1791 г. Лакунза пише под възприето 
еврейско име, за да размие факта, 
че е католик и така да позволи кни-
гата му да бъде приета сред протес-
тантите, които били неговите целе-
ви читатели. Също поддържник на 
футуризма, Лакунза умишлено се 
опитва да отнеме натиска, насочен 
към папството, като предлага идея-
та, че антихристът все още отстоял в 
бъдеще. Неговият ръкопис е публи-
куван в Лондон, Испания, Мексико и 
Париж в периода между 1811 и 1826 
г.⁴

Едуард Ървинг (1792–1834), шот-
ландски презветерианец и предтеча 
на петдесятното и харизматичното 
движение, превежда труда на Лакун-
за от испански на английски в книга, 
озаглавена „Идването на Месия в 
слава и могъщество с предварител-
на беседа“, издадена в Лондон през 
1827 г. от L.B. Seeley & Son, включи-
телно дългия увод на Ървинг. Ето и 
извадки от превода на Ървинг:

„Че ще има Антихрист; че той ще 
се открие и ще бъде публично обя-
вен към края на времето; и че той ще 
извърши в света най-големите зли-
ни, като обяви официално война на 
Христос и всички, които му принад-
лежат.”⁵

Лакунза учи, че властта на ан-
тихриста нямало да представлява 
само един човек, но идентифицира 
блудницата, яздеща звяра в Откро-
вение 17, като отнасяща се за Рим:

„Всички доктори са съгласни, че 
жената, за която се говори тук, е град 
Рим, в други времена столицата на 
най-великата световна империя, а 
сега столицата и центърът на един-
ството на истинската християнска 
църква.”⁶

„Тук въобще не се говори за на-
стоящия Рим, а единствено за бъ-
дещия Рим, за който пророчеството 
има категорично приложение.”⁷

И така, Лакунза е съгласен, че 
става въпрос за Рим, но не и за Ри-
мокатолическата църква по негово 
време, която нарекъл истинската 

църква. Вместо това той отмества 
пророчеството в Откровение 17 на-
пред в бъдещето.⁸ Той твърди, че 
тази отстъпила християнска група на 
име „антихрист“ ще бъде „умъртвена 
и унищожена от самия Христос във 
великия ден на Неговото идване в 
слава и величие.”⁹

Резултатът: масово 
объркване

И така, тук виждаме, че начинът 
на ПЪРВОТО идване на Христос (а 
именно дискретното, незабележимо 
първо идване на Исус във Витлеем 
като бебе) бива взаимстван от тео-
лозите, опоненти на Реформацията 
от 16. век, и бива приложен за ВТО-
РОТО ИДВАНЕ НА ГОСПОД ИСУС 
ХРИСТОС на небесните облаци. По-
добна теологична гимнастика може 
да се назове генна модификация. 
Защо? Тъй като подвежда искрения 
и честен изследовател на истината 
към един погрешен модел на разби-
ране на тържествеността на Христо-
вото завърщане.¹⁰

Празнословието на 
претеризма

Първото изопачено тълкуване до 
хисторицизма на протестантите е 
предложено от испанския йезуит Луи 
Де Алкасар (1554–1613). Той напис-
ва коментар на име „Изследване на 
скрития смисъл на Апокалипсиса“, 
с обем около 900 страници. Там той 
предлага, че цялото Откровение се 
отнася за ерата на езическия Рим и 
първите шест века от християнство-
то. Според Алкасар глави 1–11 на 
Откровение описват отхвърлянето 
на евреите и разрушението на Еру-
салим от римляните. Откровение, 
глави 12–19 представят падането 
на римското езичество (великата 
блудница) и обръщането на цялата 
империя към църквата.

Откровение 20 описва финал-
ните преследвания на Антихриста, 
който се идентифицира с Цезар 
Нерон (54–68 г. сл.Хр.) и съда. От-
кровение, глави 21–22, описва три-
умфа на Новия Ерусалим, Римока-
толическата църква.

И отново, Алкасар не намира ни-
какво приложение на пророчеството 
към Средновековието, нито папство-
то. Малко значение имало, че не-
говото тълкувание се различавало 
толкова много от представените от 
Франциско Ривера и Кардинал Бе-
лармини. Католицизмът, уж божест-
веният и непогрешим тълкувател на 

Писанието, представя две много раз-
лични и несъвместими тълкувания 
на пророчеството в отчайващ опит 
да се противостои на исканията на 
протестантските реформатори, кои-
то издигат Писанието.

Глупостта на футуризма
Както разкрихме по-горе, подвеж-

дащата система на футуризма за 
тълкуване на пророчествата идва в 
съществуване, когато папството от-
ново търси да се скрие от това да 
бъде идентифицирано като антихри-
ста. Тази нова, алтернативна сис-
тема на тълкуване, е замислена да 
противодейства на светлината и да 
размие въпроса.

За съжаление, виждаме как тези, 
които държат и застъпват системата 
на футуризма днес, дори не са като-
лици. Те просто изпадат зад димната 
завеса. Сега, както никога допреди, 
точно както във времето на великата 
Реформация, има нужда от прозрач-
ност по този въпрос.

Накратко: Антихристът 
бива предвижван или 
напред, или назад във 
времето. 

Когато децата искат да играят на 
криеница, обикновено променят мяс-
тото на прикритието си. Така и всеки, 
който иска да скрие или да прикрие 
нещо, го премества на друго място, 
за да не бъде веднага разпознато.

Аналогично и намерението както 
на футуризма, така и на претеризма 
бе да противодейства на тълкува-
нието на протестантския историци-
зъм и да представи алтернативи, без 
значение колко достоверни са те.

Футуризмът на Ривера скрива ан-
тихриста, като го отмества в бъдещи 
3½ буквални години. Претеризмът 
на Алкасар обявява Нерон за ан-
тихриста. И двете теории поставят 
Антихриста извън Средновековие-
то и периода на Реформацията—
библейската времева рамка, ясно 
идентифицирана от протестантските 
историцисти  като владичеството на 
Антихриста в продължение на 1260 
пророчески години.

Тъжна ирония е, че футуристич-
ната теория успя да се наложи сред 
протестантите днес! В евангелските 
среди постоянно слушаме за Анти-
христа, който щял да се яви скоро, 
който щял да се разкрие през по-
следните 3½ години от 70-та сед-
мица в Данииловото пророчество, 
когато щял да се обяви за Бог в пов-



торното изграждане на храма в Еру-
салим. Историята на този сценарий, 
както сами може да видите сега, се 
проследява директно назад към пе-
рото на йезуита Франциско Ривера.

Подобно както еврейската на-
ция в миналото, християнството се 
отдели от ежедневното си посвеще-
ние и така се отдалечи неусетно от 
истината. Те модифицираха генети-
ката на пророчеството по отноше-
ние на второто пришествие и дока-
то еврейските учени по времето на 
апостолите „присъждаха славата 
на второто явление на Христос на 
Неговото първо идване,” футури-
стите днес правят същата грешка, 
като вземат пророчествата, които 
са се изпълнили отдавна, и ги при-
лагат, чрез извъртане, към очаквани 
събития, които тепърва предстоят. 
Извъртането, приложено, за да се 
направи всичко да се напасне, е те-
орията за „тайното грабване”.

Теорията за тайното грабване е 
модификация на доктрината за бук-
валното, видимо второ пришествие 
на Христос. Теорията похищава 
правилното тълкувание за ерата на 
антихриста от 1260 години, от  538–
1798 г. сл.Хр., който период дефини-
ра скръбта от преследването и вър-
ховенството на папската система.

Теорията за тайното грабване 
извърта думите на апостол Павел: „ 
Никой да не ви измами по никой на-
чин; защото това няма да бъде, до-
като първо не дойде отстъплението 
и не се яви човекът на греха, синът 
на погибелта” (2 Солунци 2:3). „От-
стъплението” идва от гръцката дума 
за отклоняване от истината. Онези, 
които застъпват тайното грабване, 
тълкуват тази дума като оттегляне 
или отстраняване, но не от истина-
та, а от света! Пророческите 3½ дни 
от Даниил 7 и Откровение 12 биват 
тълкувани като 3½ години скръб, 
който период започвал с изчезване-
то на верните от тази земя. „Тогава 
двама ще бъдат на полето; единият 

се взема, а другият се оставя” (Ма-
тей 24:40). Според тази теория хо-
рата, които биват оставени, щели 
да преживеят 3½ години скръб, през 
което време антихристът щял да се 
възкачи, да бъде открит и тогава щял 
да измами всички останали живи на 
земята. Но Исус е ясен. Останалите 
ще бъдат мъртви. Те ще бъдат тру-
пове по лицето на земята. Унищоже-
ни от блясъка на Неговото явление, 
техните тела са оставени за храна на 
орлите (Лука 17:37).

Много интересно е, че когато една 
фундаментална доктрина на Писа-
нието бъде по някакъв начин изме-
нена—„генномодифицирана”—тя в 
крайна сметка ще опетни чистотата 
на библейската вяра, при което край-
ният резултат ще бъде объркване, 
заблуда и смърт.

Да сравним с 
реалността: 
завръщането на христос, 
както е представено в 
писанието

В контраст с всички объркани на-
роди, действителното второ идване 
на Исус ще разтърси света. (Псалм 
50:3; Исая 13:13; 1 Солунци 4:16, 17; 
Откровение 1:7.) То няма да бъде ня-
какво тайно грабване, а едно славно 
събитие, което ще спре времето и 
движението на небесните тела. То 
ще направи цялата планета и всич-
ко, което е на нея, да потрепери.

„[Христовото] идване превъзхож-
да по слава всичко, което човешко-
то око е виждало някога. Неговото 
лично откриване в облаците далеч 
ще надхвърли всичко, което въоб-
ражението може да си представи. 
Тогава ще се открие съвършен кон-
траст между смирението, придружа-
вало Неговото първо пришествие, 
когато дойде като Син на безкрайния 
Бог, но славата Му бе прикрита под 
дрехата на човешкото естество. То-

гава Той дойде без никакво светско 
отличие на царственост, без видимо 
проявление на слава; но при второто 
Си явление Той ще дойде със слава-
та Си и славата на Отец, и придру-
жаващите Го ангелски войнства. На 
мястото на онази корона от тръни, 
загрозяваща лицето Му, Той ще носи 
корона в корона. Няма да е облечен 
вече в одеждата на човешкото ес-
тество, със старата царска одежда, 
в която Го облякоха подигравателите 
Му. Не: Той идва, облечен в дреха 
по-бяла и от най-белия цвят. Върху 
дрехата и бедрото Му е надписано 
името „Цар на царете и Господ на 
господарите.”¹¹

Господ да ни даде ясно разбира-
не по този въпрос и да ни помогне да 
разпознаем тържествените времена 
на предстоящото завръщане на на-
шия Спасител! 

Използвана литература:
1 Поглед нагоре, стр. 368.
2 Пак там.
3 Льорой Фрум, Пророческата вяра 
на нашите отци, т. 2, стр. 495–502.
4 Гледайте La Venida del Mesias 
en Gloria y Magestad „Идването на 
Месия в слава и могъщество” онлайн 
в Националната библиотека на Чили 
(на испански).
5 Ървинг Едуард, Идването на 
Месия в слава и могъщество с 
предварителна беседа, т. 1, част II, 
епизод III, стp. 195, пар. 3.
6 Пак там, стр. 240.
7 Пак там, стр. 251.
8 Пак там, стр. 252.
9 Т. I, Част II, епизод IV, стp. 292.
10 Пак там.
11 В небесни места, стр. 357.
Диаграма: От Даниил и Откровение: 
диаграма на пророчеството и 
нашето място в него, Изследване на 
историческото и футуристичното 
тълкувание от Йосиф Танър, 
издадено в Лондон от Холдър и 
Стаутън, 1898, стр. 16, 17.
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След като евангелието бъде 
проповядвано на целия свят при 
високия вик и краят на благодатно-
то време приключи за човешката 
раса, цялата планета ще запустее. 
Световните лидери ще осъзнаят, 
само че твърде късно, че трансху-
манизмът е гибелна концепция. 
Светът намира своето унищоже-
ние благодарение на произведе-
ната анархия, която приключва с 
намеса от страна на Бога.

Идеята за злото трябва да се 
изгради дотолкова като зла в умо-
вете на хората, че дори самите й 
производители и поддръжници да 
не могат да я понасят повече. Зло-
то трябва да стане толкова страш-
но, че да изглежда като гниещ 
труп на мъртвец, вонящ и плъзнал 
с червеи—дотолкова, че дори и 
подобието му да предизвика усе-
щане на крайно отвращение, едно 
фрапантно впечатление в рязък 
контраст с благодатта, любовта, 
мира и абсолютната милост, коя-

то извира от вечния Бог. Следите 
от гвоздеите, трайните белези в 
човешкото тяло на нашия Господ 
Исус, трябва да провокират доста-
тъчно силен спомен за ужасните 
последици на окаянство, безпо-
рядък и анархия, произведени от 
този рак, наречен грях, така че той 
да стане обект на крайно презре-
ние.

С времето все повече се удивля-
ваме как Бог е поверил мъдрост и 
креативност на човешката раса—
но за най-голямо съжаление, те се 
използват за зло. Манипулация-
та на дявола над човешкия ум се 
използва от силите на злото, за 
да унищожи човечеството. Умът, 
създаден от Бога, за да издирва 
удивителния едноклетъчен свят, 
се използва вместо това в лабора-
тории за производство на вируси, 
разпространявани по градовете и 
в гъстонаселените области, за да 
се сее смърт—възпламенявайки 
икономически кризи, които водят 

до манипулиране на света.
„Сатана работи чрез природни-

те сили, за да събира своята жетва 
от неподготвени души. Той е изу-
чавал тайните на лабораториите 
на природата и използва цялата 
си власт, за да контролира природ-
ните сили, доколкото Бог позволя-
ва.”¹

„Докато се явява пред човеш-
ките чеда като велик лекар, който 
може да излекува болестите им, 
той внася болест и бедствие, до-
като гъстонаселени градове бъдат 
опустошени и сринати из основи. 
Той действа именно сега. В ка-
тастрофи и бедствия по суша и 
море, в големи пожари, в яростни 
торнадо и ужасяващи градушки, в 
опустошителни бури, наводнения, 
циклони, приливни вълни и земет-
ръси, на всяко място и под хиляди 
форми Сатана упражнява своята 
сила. Той помита зреещата рекол-
та, и настъпва глад. Той внася във 
въздуха смъртоносна зараза, след 

Емил Барбу, 
доктор по медицина
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което хиляди погиват от епидемия. 
Тези наказания ще зачестяват все 
повече и ще стават все по-опусто-
шителни.

Унищожение ще сполита как-
то хора, така и животни. „Земята 
жалее и повяхва; светът изнемо-
щява и повяхва; високопоставе-
ните между людете на земята са 
изнемощели. Земята тоже е оск-
вернена под жителите си, защото 
престъпиха законите, не зачитаха 
повелението, нарушиха вечния за-
вет (Исая 24:4, 5).”²

Под правителствена закрила и 
управлявани задкулисно от Сата-
на, бележити учени биват ръково-
дени от зли духове. Те получават 
нови технологии от зли ангели и 
откриват странни технологии, за 
които се казва, че служат за „об-
щото благо”—но всъщност внасят 
израждане и разруха на човеш-
ката раса. Тези научни открития 
твърдят, че подобряват човешкия 
организъм, като вкарват „жива ма-
шина” чрез решение, разработено 
от генното инженерство, а именно, 
въвеждане на изкуствен интелект 
в организма, респективно, проме-
няне химията на организма.

Човекът забравя, че Бог е казал: 
„От дървото за познаване доброто 
и злото, да не ядеш от него; защо-
то в деня, когато ядеш от него, не-
пременно ще умреш” (Битие 2:17), 
и хората вярват в лъжата на дяво-
ла: „Никак няма да умрете” (Битие 
3:4). В действителност, това е лъ-
жата на дявола за нашето поколе-
ние, като в днешни дни тази лъжа 
се нарича трансхуманизъм—като 
твърди, че чрез собственото си ми-
слене и достиженията на техноло-
гиите, умствените и физическите 
способности уж можели да бъдат 
подобрени, а нежеланите и ненуж-
ните характеристики на грешното 
човешко състояние—характерис-
тики като глуповатост, страдание, 
болест, остаряване и дори смърт 
уж можели да бъдат отстранени.

Трансхуманизмът в същността 
си цели да създаде технологично 
свръхчовешко същество. Инсти-
тутът Брукингс, който е център на 
гениални учени във Вашингтон, 
заедно с други известни източници 

документират плана на китайски-
те военни сили да използват из-
куствения интелект повсеместно, 
за да произведат супер-войници. 
В статия във „Вашингтон таймс“ 
известният лекар Др. Бен Карсън 
цитира зловещите религиозни по-
следствия от провеждането на фе-
номени като този. Намират се дори 
и светски психолози, които изразя-
ват своите силни опасения.3

Но за мнозина това звучи атрак-
тивно. В крайна сметка, кой не би 
намерил за изкусителен един гла-
дък, лесен път към предполагаемо 
вечен живот? Не ти ли се иска да 
си винаги здрав? Кой не би искал 
тъканите му да се обновяват на 
всеки пет години? Кой не би искал 
да има тяло като на 25-годишен, 
а разум и зрялост на 70-годишен? 
Не бихте ли искали да трупате ин-
формация и знание по-бързо, от 
когато и допреди? Защото когато 
говорим за трансхуманизъм, става 
въпрос и за това. Това е „близалка-
та,” която Сатана използва, за да 
ни подведе към унищожение.

Идеята за трансхуманизма се 
използва и приема от науката чес-
то пъти като трансформация на 
смъртния човек в субект, който в 
крайна сметка ще се стреми към 
„ефтаназия ” - смърт по собствен 
избор. Използването и подмяната 
на свръхизползвани органи с на-
нотехнологични комплекси (нано-
роботи) с помощта на компютърни 
интерфейси, които ще изпращат 
информация от мозъка към компю-
търа и обратно чрез нанороботи, 
е насочено към предотвратяване 
на съкращаването на теломери-
те от човешките клетки, а по този 
начин и към предотвратяване на 
стареене - и дори смърт - чрез из-
ползването на студен изкуствен 
интелект, та дори и смесване на 
изкуствен интелект с човешкия, 
за да се произведе киборг. Какво 
е това? Киборгът е същество, кое-
то има съчетани в себе си както 
органични, така и биомехатронни 
телесни части. Подобни техноло-
гии противоречат на Бога, Който 
съвсем ясно предупреди: „в деня, 
когато ядеш от него [от дървото за 
познаване на доброто и злото], не-

пременно ще умреш” (Битие 2:17). 
Подобни концепции и идеи - макар 
все още да не са материализира-
ни - включват вид смесване, узур-
пирайки творческия авторитет на 
Бога. Но точно сега бих искал да 
предупредя срещу генното инже-
нерство в човешкия генотип.

Генна модификация: 
гмо хора

През 2004–2005 в своята кни-
га „Богът ген” генетикът Дийн Ха-
мър писа за хипотезата, че генът 
VMAT 2, отговорен за духовността 
на човека, може да бъде променен 
в даден момент чрез ваксиниране 
(FUNVax)—като прави хората да 
не вярват вече в божество. Апос-
тол Павел очакваше подобна кри-
за във 2 Тимотей 3:5, предвиждай-
ки едно поколение от хора, „имащи 
вид на благочестие, но отречени 
от силата му.” Като четем хипоте-
зата, чрез която Дийн Хамър видя, 
че масова ваксинация би могла да 
бъде извършена буквално в све-
товен мащаб при което точно сега 
се наблюдава подобна реалност, 
нашият свят е действително стра-
ховит.

Др. Хамър каза, че чрез раз-
пространяване на респираторни 
вируси, като напр. грипни вируси 
и риновируси, учените биха могли 
да оправдаят една масова вакси-
нация на целия свят. Но дори да 
имат своя ген VMAT 2 правилно 
функциониращ, хората, които в 
наше време живеят под чадъра на 
икуменския „мир” и с благослове-
нието на „светия престол”, изглеж-
дат „имащи вид на благочестие”.

„На апетита се угажда без за-
дръжки. Изповядващите се за Хри-
стови последователи ядат и пият 
днес с пияниците, докато имената 
им стоят на почетно място в цър-
ковните регистри.

Невъздържанието притъпява 
моралните и духовните сили и 
подготвя пътя за удовлетворяване 
на нисшите страсти. Множества не 
се чувстват под никакво морално 
задължение да сложат спирачка 
на своите чувствени желания, като 
така стават роби на страстта.  Хо-
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рата живеят само за удоволствие-
то на сетивата; само за този свят 
и само за този живот. Разточител-
ството е проникнало във всички 
кръгове на обществото. Почте-
ността се жертва заради лукс и 
показност. Хората, които бързат 
да забогатеят, изкривяват право-
съдието и потискат бедните, така 
че „роби и човешки души“ все още 
биват купувани и продавани. Из-
мама, подкупничество и кражба се 
разхождат, без да бъдат разобли-
чени както сред високите, така 
и сред нисшите класи. Темите в 
пресата гъмжат с доклади за убий-
ства—криминални престъпления, 
извършени така хладнокръвно и 
безгрижно, сякаш всички човешки 
инстинкти са били изличени. При 
това, подобни зверства стават все 
по-често явление, така че почти 
не предизвикват коментар, нито 
будят изненада. Духът на анархия 
обхваща всички нации, а неговите 
изблици, които периодично събуж-
дат ужаса на света, не са нищо 
друго освен сигнали за потискани 
огнища на страстта и беззаконие-
то, които, веднъж излезли извън 
контрол, ще изпълнят земята с 
бедствие и опустошение. Картина-
та, дадена от богодвъхновението 
за предпотопния свят, представя 
твърде правилно състоянието, към 
което се движи забързано съвре-
менното общество. Дори и сега, в 
настоящия век, и в средите на из-
повядващите се за християни, има 
престъпления, които се извършват 
ежедневно, при това толкова чер-
ни и ужасни, колкото и онези, за-
ради които грешниците от стария 
свят бяха унищожени.”⁴

Това понижаване на чувстви-

телността на човека—унищоже-
нието на емоционалната инте-
лигентност и подмяната й с една 
студена рационална интелигент-
ност, лишена от емоция—когато 
бъде поставена в ръката на злия, 
ще доведе до края на благодат-
ното време за заблудените души. 
Как? При такива обстоятелства 
става невъзможно за Святия Дух 
да промени сърцето, тъй като сър-
цето, за което става дума в Библи-
ята (емоционалната интелигент-
ност), няма да съществува повече. 
До голяма степен, подкрепата по 
тези въпроси, която религиозният 
свят оказва, под претекст че тран-
схуманизмът предлага предпола-
гаеми медицински ползи, прави 
хората все по-малко хора. Тъжно 
е, че хората ще се окажат накрая 
крайно манипулирани, контроли-
рани, белязани и използвани—
което води до смърт на свободата 
под прикритието на технологични-
те ползи. Тези, които искат да кон-
тролират голямата маса хора, се 
радват и са много доволни от тези 
изопачени реалности.

Много е интересно, че в непо-
средствената последователност 
на събитията, представени от 
Елън Г.Уайт във „Великата борба“, 
след тези пандемии следващото 
събитие е налагането на задъл-
жителни ограничения в неделя 
уж с намерението човечеството 
да бъде спасено от множеството 
пристъпи на природата, с която чо-
вешките същества са злоупотре-
били—всичко това, под претекст 
че земята има ден за почивка, така 
че всеки, който не я пази свято, 
разгневява Бога. Смятам, че пред-
стои точно това събитие.

„И тогава големият измамник 
ще убеждава хората, че онези, 
които служат на Бога, причиняват 
тези злини. Класата, която прово-
кира неблагоразположението на 
Небето, ще отдаде вината за всич-
ките проблеми на хората, чието 
послушание на Божиите заповеди 
представлява постоянно изобли-
чение за престъпващите Божия 
закон. Ще бъде обявено, че хора-
та обиждат Бога, като нарушават 
неделната събота; че този грях е 
довел до бедствията, които няма 
да престанат до стриктното нала-
гане на съблюдаването на неделя-
та; както и че тези, които повдигат 
претенции за четвъртата заповед, 
като по този начин унищожават 
почитта, дължима на неделята, са 
смутители на народа, като възспи-
рат възвръщането на божествено-
то благоволение и материалното 
благополучие.”⁵

Страховитите резултати от на-
лагането на религиозни свещени 
дни в църквата чрез заповед от 
страна на гражданските власти, 
инвазията на спиритизма, както и 
скритият, но забързан настъпате-
лен ход на папството—всичко това 
ще се открие. Чрез тези тържест-
вени предупреждения хората ще 
бъдат подвижени. Хиляди и хи-
ляди ще чуят думите, които не са 
били чути дотогава.⁶

„Сред сгъстяващите се сенки 
на последната голяма криза на 
земята Божията светлина ще грее 
най-ярко и песен на надежда и 
упование ще се чува в най-ясни и 
извисени тонове.”⁷

Малцината верни на 
бога

„Когато вестта на третия ангел 
прерасне в един висок вик, голя-
ма сила и слава ще придружават 
нейното прогласяване. Лицата на 
Божиите хора ще сияят с небесна 
светлина.”⁸

Верни деца
„Когато небесните същества ви-

дят, че хората не желаят да пред-
ставят настоящата истина в прос-
тотата, както я представяше Исус, 

„Когато небесните същества 
видят, че хората не желаят 
да представят настоящата 
истина в простотата, както 

я представяше Исус, децата 
ще бъдат подбудени от 

Божия Дух и ще излязат да 
прогласят истината за това 

време.”
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децата ще бъдат подбудени от Бо-
жия Дух и ще излязат да прогласят 
истината за това време.”⁹

Ангелите
„Небесните ангели подбуждат 

човешеките умове, за да ги събу-
дят да изследват темите в Библи-
ята. Ще се извърши едно далеч 
по-голямо дело, отколкото е било 
извършвано дотогава, при което 
никоя слава няма да потече към 
човек, понеже ангели, определени 
да служат на тези, които ще на-
следят спасение, работят усърдно 
ден и нощ.”¹⁰

„В последната голяма битка се 
разкриват две големи опозиционни 
сили. От една страна стои Създа-
телят на небето и земята. Всички, 
които са на Негова страна, носят 
Неговия печат. Те са послушни 
на Неговите заповеди. От другата 
страна е застанал князът на тъм-
нината заедно с хората, избрали 
отстъпничество и бунт.”¹¹

„Предстои един ужасен кон-
фликт. Наближаваме битката на 
великия ден на Всемогъщия Бог. 
Това, което е било удържано под 
контрол, трябва да бъде отпус-
нато. Ангелът на милостта свива 
крилете си, приготвяйки се да се 
оттегли от престола и да напусне 
света, който ще бъде оставен под 
контрола на Сатана. Властите и 
силите на земята са в горчив бунт 
срещу небесния Бог. Те са изпъл-
нени с омраза срещу хората, които 
Му служат, и скоро, много скоро 
ще се проведе последната голя-
ма битка между доброто и злото. 
Земята ще бъде бойното поле—
сцената на последния сблъсък и 
окончателната победа. Тук, къде-
то Сатана е предвождал толкова 
дълго хората срещу Бога, бунтът 
ще бъде завинаги смълчан.”¹²

„Битките, които се водят меж-
ду двете армии, са точно толкова 
реални, колкото и битките, водени 
между армиите в този свят, при 
което вечни съдби се определят 
от развръзката на духовния кон-
фликт.”¹³

„Истината трябва да бъде прог-
ласена във всеки град в Америка. 

Вестта на предупреждение трябва 
да бъде дадена във всяка държа-
ва по света.”¹⁴

„По време на високия вик църк-
вата, подпомогната от намесите на 
провидението на своя превъзви-
шен Господ, ще разпространи така 
изобилно познанието за спасение-
то, че светлината ще бъде дадена 
на всеки голям и малък град.”¹⁵

„Предстои ни криза. Ние трябва 
сега, чрез силата на Святия Дух, 
да прогласим великите истини за 
тези последни дни. Много скоро 
всеки ще е чул предупреждението 
и ще е направил своя избор. Тога-
ва ще дойде краят.”¹⁶

Независимо колко голям из-
глежда да е идеалът и коалиция-
та на спиритизма, трансхуманис-
тичното световно правителство и 
екуменската религия, ръководена 
от папството отдолу, за да създаде 
едно бъдеще за човешкия род без 
истински Създател, ще има ката-
строфални резултати.

Исус предупреди: „Отделени 
от Мене, не можете нищо” (Йоан 
15:5). Дръзката шега ще направи 
една паднала човешка раса, ма-
нипулирана от дявола, да изпадне 
в такава катастрофа, че хората ще 
копнеят за смъртта и ще я очакват 
като благословение.

В същото време, в рязък кон-
траст са тези, които ще стоят „под 
покрива на Всевишния” и ще пре-
бъдват „под сянката на Всемо-
гъщия“ (Псалм 91:1); те няма да 
се страхуват; те ще гледат с въз-
наградени очи участта на нечес-
тивите, понеже Бог е бил тяхното 
прибежище и високата им кула.

Окаянството и деградацията 
на човечеството ще бъдат непо-
носими за хората, присъединили 
се към греховната и зла коалиция, 
ръководена от дявола. 

В същото време, от друга стра-
на, хората, избрали благостта и 
праведността на Господ Исус, ще 
извикат: „Дойди, Господи Исусе” 
(Откровение 22:20). Ползата от 
този контраст ще бъде, че нечес-
тивите, манипулирани от дявола, 
ще признаят накрая: „Така, Гос-
поди Боже Всемогъщи, истинни и 
праведни са Твоите съдби” (Откро-

вение 16:7)— макар че съдбата им 
не би могла да се промени вече. 
Що се отнася до спасените, невъ-
образимото окаянство ще причини 
такава страшна гледка, че във ве-
чните векове никой няма да иска 
да я повтаря. Гаранция за това са 
белезите от гвоздеите в дланите 
на Господа—когато ги гледат през 
вечните векове, изкупените ще от-
крият нови измерения на безкрай-
ната любов, която успя да унищо-
жи завинаги всяка следа от зло. 

„Великата борба е приключила. 
Няма вече грях и грешници. Ця-
лата вселена е чиста. Един пулс 
на радост и хармония пулсира 
в цялото необятно творение. От 
Този, Който сътвори всички, изти-
ча живот и светлина, и радост, из 
царствата на необятната шир. От 
най-мъничкия атом до най-голе-
мия свят, всички неща, одушевени 
и неодушевени, заявяват в своята 
непомрачена красота и съвърше-
на радост, че Бог е любов.”¹⁷ И з -
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ИСТИНСКО ЗЛАТО ЗА ИСТИНСКИТЕ ОВЦЕ
Не всичко, което блести, е злато.
Златото е скъпоценен метал, известен 

със своята голяма красота. В природата то се 
среща рядко и е много трудно да се намери. 
Мънички парченца злато се намират поняко-
га в кварцови скали по хълмове или в малки 
камъни по речните корита, но не често.

Когато хората се опитват да намерят зла-
то, могат да открият някой минерал, който 
прилича на злато, но не е. Те се въодуше-
вяват, че са открили злато, но по-късно се 
разочароват много, като разберат, че то е 
блестяло като злато, но въобще не е злато. 
Трябвало е да проучат предварително, за да 
са наясно с разликата, преди да се окаже, че 
са израходили напразно толкова енергия.

Едно от най-тъжните усещания, които 
може да преживеем някога, е, когато видим, 
че сме се излъгали. Може би някой приятел 
ни е излъгал, някой ни е откраднал нещо или 
ни е наранил по някакъв начин. Как се чувст-
вате, когато това се случи? Чувстваме се 
толкова тъжни! В такъв случай нещо, което 
е изглеждало блестящо, се оказва фалшиво.

Светът има много фалшификати, които 
да ни представи. Исус ни каза да не се из-
ненадваме, когато нещо се окаже накрая 
неистинско. Той не иска да се престру-
ваме, че нещата са истински, когато 
не са. Това би означавало да живеем 
в една лъжа. Затова Той ни казва: 
„Ето, изпращам ви като овце сред 
вълци: бъдете прочее мъдри като 
змиите и незлобливи като гълъбите 
” (Матей 10:16).

Божиите деца трябва да бъдат 
като гълъби и като овце—и двете 
животни са чисти и миролюби-
ви. Но в света има много вълци, 
които се опитват да унищожат 
овцете. Понякога ясно можем да 
разпознаем, че става въпрос за 
вълци.

Но има случаи, при които те се 
предрешават така, че да приличат 
на овце—и точно това ги прави да-
леч по-опасни. Исус ни предупрежда-
ва: „Пазете се от лъжепророци, които ид-

ват при вас в овчи кожи, но отвътре са вълци 
грабители” (Матей 7:15). Това е страшно.

Така че Исус ни е казал да 
внимаваме. Бъдете нащрек 
като змиите, но незлобливи 
като гълъбите. Един гълъб не 
се опитва да нарани никого—
затова гълъбът е символ на 
мира.

Какво идва да ни каже 
всичко това? Не се подвеж-
дайте от фалшивото „зла-
то“, което блести, но не е 
истинско—подобно на 
лъжливите думи на хора, 
които изглеждат хубави, 
но в действителност не 
казват истината. Исус 
ги нарича вълци. Биб-
лията също така срав-
нява чистото злато с вярата в 
Христос, а овцете с верните деца на Бог.

Изучавайте Библиите си задълбочено, за 
да разберете каква е в действителност исти-
ната! Живейте според истината с Божията 
сила. Това ще ви предпази от вълци, които 
лъжат, без значение как са се предрешили.
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