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Вдъхновеният псалмист се молеше 
на Господа: „Научи ни така да броим 
дните си, че да придобием мъдро сър-

це” (Псалм 90:12). 
Като простосмъртни ние имаме огра-

ничен живот тук, на земята. Исус „чрез 
Своя пример учеше, че всеки миг е пре-

изпълнен с вечни резултати; че трябва 
да се цени като съкровище, както и да 
се употребява за святи цели.”—Живо-

тът на Исус, стр. 91. 
Есенната Молитвена седмица пре-

доставя безценна възможност да изра-

зим сърдечна благодарност към своя 
Създател. Нека пред престола на бла-

годатта поднесем дълбоко и много ис-

крено думи на хваление, благодарност, 
изповед и умоляване. 

Поредицата от четива тази година, 
които са на тема „Какво би било, ако 
това се случеше днес?“, изострят вни-

манието ни към реалността, а именно, 
знаменията на времето ясно разкриват, 
че времето, предоставено на човечест-

вото, е почти напълно към своя край. 
Имаме належащата нужда да бъдем 
правилно подготвени чрез силата на 
Христос. 

Затова нека с молитвено настроение 
размислим върху четивата, определе-

ни за тази Молитвена седмица, като ги 
споделим с други, които са самостоящи 
или принудени да останат по домовете 
си, като не забравяме следните дати:

Молитва с пост: събота, 11 декември
Дарби за мисиите: неделя, 12 декем-

ври

Нека Святият Дух впечатли дълбоко 
сърцата ни с обезпокоително малкото 
време — както и чудната възможност 
да потърсим Господа, докато все още 
може да се намери, и да Го призовем, 
докато все още е близо. „Като знаете 
времето, че е дошъл часът да се събу-

дим от сън; защото нашето спасение е 
по-близо сега, отколкото когато повяр-

вахме” (Римляни 13:11).
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Уводна статия

СВЕТЛИНА в МРАКА
Истина срещу измама. Честност 

срещу лъжи. Прозрачност срещу 
неясно объркване. 

Приближавайки много бързо фи-

налните събития от историята на 
земята, преобладаващото обърква-

не — вавилонските философии 
и практики на модерната цивили-

зация — се сриват направо пред 
очите ни. Народите са разгневени, 
страстите ескалират, лидерите са 
побеснели. Не остава много време.

Едно от най-големите предизви-

кателства, пред които се изправяме 
в момента, изглежда е престъпва-

нето на деветата заповед, „Не сви-

детелствай лъжливо против ближ-

ния си” (Изход 20:16). Лъжлива 
информация, разпространявана, 
възползвайки се от незнанието на 
хората — както и деизнформация, 
злонамерено разпространявана с 
цел да подвежда, се шири некон-

тролируемо, подобно както биват 
престъпвани и останалите запове-

ди от моралния Декалог на Създа-

теля. Как би могъл боящият се от 
Бога народ да посрещне такава съ-

крушителна опозиция?
Апостолът увещава: „братя мои, 

заяквайте в Господа и в силата на 
Неговото могъщество. Облечете се 
в пълното Божие въоръжение, за да 
можете да устоите срещу хитрости-

те на дявола. Защото нашата борба 
не е срещу кръв и плът, а срещу на-

чалствата, срещу властите, срещу 
световните владетели на мрака на 
този свят, срещу духовете на злото 
в небесните места. Затова вземете 
пълното Божие въоръжение, за да 
можете да противостоите в злия 
ден, и като победите, да устоите” 
(Ефесяни 6:10–13).  

С поглед, отправен 
нагоре

Няма защо никой да се изне-

надва от цялата тази тъмнина. 

Всъщност „Христовото идване 
ще се случи в най-тъмния период 
от човешката история.”1

Трябва неизменно да имаме 
преди всичко следното: Нашият 
Господ и Спасител Исус Христос 
идва, за да освободи Своите ве-

рни деца от яростното преслед-

ване, което ще се отприщи съв-

сем неоснователно срещу тях. В 
безмерната Си любов Той пред-

варително разясни, че няма при-

чина никой да се страхува. Той 
ни заповядва: „Търгувайте, дока-

то дойда” (Лука 19:13). „Защото, 
ето, тъмнина покрива земята и 
мрак — племената; а над теб ще 
осияе Господ и славата Му ще се 
яви над теб” (Исая 60:2).  

„Точното време на второто при-

шествие на Христос не е открита. 
Исус каза: „Никой човек не знае 
деня ,нито часа“, но наред с това 
Той ни е дал знаци за Своето 
явление, като каза: „Когато ви-

дите всичко това, да знаете, че 
е близо, а именно, при вратата.“ 
Когато знаменията за Неговото 
идване наближат, Той им запо-

вяда: „Повдигнете главите си и 
вижте, защото избавлението ви 
наближава.“ Предвид тези неща 
апостолът писа: „Вие, братя, не 
сте в тъмнината, та да ви постиг-
не оня ден като крадец. Защото 
всички вие сте синове на светли-

ната, синове на деня.“ И понеже 
не ни е известен часът на Хрис-

товото идване, трябва да живеем 
трезвено и благочестиво в насто-

ящия свят, „ожидайки блажената 

надежда, славното явление на 
нашия велик Бог и Спасител Исус 
Христос.“

„Христос даде Себе Си, за да 
може да ни изкупи от всяка не-

правда и да очисти за Себе Си 
особен народ, ревностен за до-

бри дела. Неговите люде трябва 
да запазят особения си характер 
като Негови представители. Все-

ки един от тях има работа, която 
да извърши. Богатите трябва да 
донесат средствата си, високо-

поставените трябва да вложат 
влиянието си, учените мъдростта 
си, бедните добродетелта си, ако 
искат да бъдат ефективни работ-

ници с Бога. Трябва да се приве-

дат в правилната връзка с Бога, 
за да могат да отразяват слава-

та на Бога, която грее в лицето 
на Исус Христос. Четем за една 
класа хора, които отлагат далеч 
в бъдещето деня на Исусовото 
явление; но такива ще бъдат за-

стигнати от деня на Неговото яв-

ление като крадец посреднощ, 
когато ще бъдат изненадани от 
внезапно погубление. Колко мно-

го са хората, които желаят да 
бъдат приспивани в люлката на 
плътска сигурност; но за нас на-

стана времето да се събудим от 
съня си. Апостолът каза: „Ние не 
сме от нощта, нито от тъмнината. 
Затова да не спим както другите, 
а да бъдем будни и трезвени.”2 

Източници:
Притчи Христови, стр. 414. 
Знамения на времето, 24 юни 1889. 
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Петък, 3 декември 2021

ОБЕЩАНИЕТО
Компилация от трудовете на Е. Г. Уайт

Силно вълнуващата истина, зву-

чала в ушите ни в продължение на 
много години – „Господ е близо, бъ-

дете и вие готови,” е не по-малко 
актуалната истина днес, отколкото 
когато чухме за първи път тази вест. 
Тук са включени най-скъпите както 
временни, така и вечни интереси 
на църквата и Божия народ, ведно 
с участта на един непокаян и не-

честив свят. Нас всички ни очаква 
съд. „Понеже Сам Господ ще слезе 
от небето с команда, с гласа на ар-

хангел и с Божия тръба; и мъртвите 
в Христос първо ще възкръснат. По-

сле ние, живите, останалите, ще бъ-

дем грабнати заедно с тях в облаци 
да срещнем Господа във въздуха; и 
така ще бъдем винаги с Господа.” То-

гава Христос ще се разкрие от небе-

то, „възмездявайки на тези, които не 
познават Бога, нито се покоряват на 
благовестието.”¹ 

Науката на 
освобождението

Гласът на Бога се чува от небето 
да заявява деня и часа на Исусово-

то явление, като предоставя вечния 
завет на Своя народ. Думите Му 
отекват по земята подобно на гръм 
от най-страшна гръмотевица. Божи-

ят Израил стои заслушан, с очи, от-

правени неизменно нагоре. Лицата 
им са осветени от Неговата слава и 
сияят подобно на лицето на Мойсей, 
след като слезе от Синай. Нечести-

вите не могат да издържат да ги гле-

дат. И когато бива изречено благо-

словение за тези, които са почитали 
Бога, като са опазили святостта на 
Неговата събота, се чува един мо-

щен победен вик. 
Скоро на изток се появява малък 

черен облак, с големината на поло-

вин човешка длан. Това е облакът, 
обкръжаващ Спасителя и който в да-

лечината изглежда обгърнат в тъм-

нина. Божият народ знае, че това е 
знамението на Човешкия Син. В 
тържествено мълчание те се взират 
в него, докато наближава все пове-

че към земята, ставайки все по-све-

тъл и по-славен, и накрая се явява 
като огромен бял облак, основата 
на който представлява слава, на-

подобяваща поглъщащ огън, а над 
него стои дъгата на завета. Исус 
язди напред като могъщ завоева-

тел. Вече не като „човек на скърби“, 
за да изпие горчивата чаша на сра-

ма и злочестината. Сега Той идва 
като победител на небето и земята, 
за да съди живите и мъртвите. . . . 
Святите ангели, едно огромно, неиз-

броимо множество, Го придружават 
по Неговия път с химни на небесна 
мелодия. Небосводът изглежда пре-

изпълнен с лъчисти образи — „де-

сетки хиляди по десетки хиляди и 
хиляди по хиляди.” Никое човешко 
перо не може да опише сцената; ни-

кой смъртен ум не е в състояние да 
обхване блясъка и величието й. . . .  
Сега свещеното чело не е обезобра-

зено от трънен венец, а корона на 

слава почива върху святите слепо-

очия. Лицето Му превъзхожда осле-

пителния блясък на обедното слън-

це. „И на дрехата и на бедрото Му 
имаше написано име: Цар на царете 
и Господар на господарите” (Откро-

вение 19:16).² 

Къде се намираме в 
момента?

Тези знаменателни събития пред-

стоят съвсем скоро, но мнозина, кои-

то изповядват, че вярват истината, 
спят. Със сигурност ще бъдат при-

числени към неверния слуга, който 
казва в сърцето си: „Господарят ми 
ще се забави,” ако останат в насто-

ящото си положение на приятелство 
със света. Христос ще дойде само 
за онези, които чакат с надежда и 
вяра. Мнозина държат теорията на 
истината, но не познават силата на 
благочестието. Ако Божието слово 
обитаваше в сърцето, то щеше да 
контролира живота. Вярата, чистота-

та и съобразяването с Божията воля 
биха засвидетелствали освещава-

щата сила на това слово.³ 
Окото на ума трябва да се занима-

ва с вечни реалности, тогава всичко 
привлекателно в света ще изглежда 
такова, каквото е – безполезно като 
суета. Как трябва да постъпим към 
суетата в света, неговите хвалебст-

вия, неговите богатства, неговите 
почести или неговите забавления?⁴ 

Мнозина, които претендират, че 
очакват скорошното явление на 
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Христос, започват все повече да се 
съобразяват със света и търсят все 
по-усърдно похвалата на хората око-

ло себе си, отколкото одобрението 
на Бога. Ако не обърнат внимание на 
съвета на верния Свидетел – да се 
покаят ревностно и да получат „зла-

то, пречистено с огън“, „бяла дреха“ 
и „колурий“, Той ще ги повърне от ус-

тата Си.⁵ 
Тъй като Сатана бди за възмож-

ности да улови ума и да отклони вле-

ченията от обещанията и изисква-

нията на Господа, като ги пренасочи 
в друга посока, толкова по-голяма 
бдителност се изисква, за да ги има-

ме запечатани и отпечатани в ума и 
сърцето си.⁶ 

Ние сме странници и пришелци, 
които очакват, надяват се и се молят 
за блажената надежда, славното яв-

ление на нашия Господ и Спасител 
Исуса Христа. Ако вярваме това и го 
сведем в практическия си живот, как-
во енергично действие би последва-

ло, вдъхновено от такава вяра и на-

дежда; каква пламенна любов един 
към друг; какъв внимателен свят жи-

вот в Божия слава; а оценявайки ви-

соко наградата, какви отличителни 
линии на разграничение ще се видят 
между нас и света!⁷ 

Времето е много, много 
близо

Обуздаващият Божи Дух дори 
сега бива оттеглян от света. Урага-

ни, бури, огън и наводнение, бед-

ствия по море и по суша следват 
бързо едно подир друго. Науката се 
мъчи да даде някакво обяснение. 
Знаменията, които зачестяват нао-

коло и ни говорят за наближаващо-

то пришествие на Божия Син, биват 
приписвани и отдавани на какво ли 
не, само не на истинската причина. 
Хората не могат да видят охранява-

щите ангели, въздържащи четирите 
ветрища, за да не задухат, докато не 
бъдат подпечатани Божиите слуги; 
но когато Бог заповяда на ангелите 
Си да отпуснат ветровете, ще се раз-

играе такава сцена на борба, каквато 
перото не може да опише.⁸  

В момента сме стъпили на самия 
праг на вечния свят, но целта на не-

приятеля на душите е да ни подведе 
да отложим близостта на това вре-

ме. По всевъзможен начин Сатана 
ще напада хората, които претенди-

рат, че са пазещият Божиите запо-

веди народ, който очаква второто 
явление на своя Спасител на небес-

ните области в сила и голяма слава. 
Той ще подведе колкото се може по-

вече хора да отлагат злия ден и да 
се уподобяват по дух на света, като 
подражават на неговите обичаи. По-

чувствах се обезкопоена, като видях, 
че духът на света контролираше 
сърцата и умовете на мнозина, които 
твърдяха силно, че държат истината. 
Те задържат в себе си себичност и 
себеудовлетворяване, а не развиват 
истинско благочестие и пълнокръвна 
моралност. . . . 

Предвид краткостта на времето 
ние като народ би трябвало да бдим 
и да се молим, без да си позволява-

ме в никакъв случай да бъдем откло-

нявани от сериозното дело на под-

готовка за великото събитие пред 
нас. И понеже времето е привидно 
удължено, много хора са станали 
безгрижни и безразлични по отноше-

ние на думите и действията си. Те 
не осъзнават опасността, в която са 
изпаднали, нито виждат и разбират 
милостта, проявена от Бога в удъл-

жаване на благодатното време, за да 
могат да имат време да формират 
характер за бъдещия безсмъртен 
живот. Всеки момент е от най-висша 
стойност. Времето им се подарява не 
за да проучват по какъв начин биха 
могли да улеснят живота си и да се 
установят по-трайно на земята, а за 
да бъде използвано за преодолява-

не на всеки недостатък в собствения 
им характер, както и да помогнат на 
други с пример и лично усилие да ви-

дят красотата на святостта. Бог има 
един народ от хора на земята, които 
с вяра и свята надежда проследя-

ват хода на бързоизпълняващото се 
пророчество и се стремят да очистят 
душите си, покорявайки се на исти-

ната, да не би да бъдат намерени 
без сватбена дреха, когато се яви 
Христос.⁹  

Скъпи мои братя и сестри, нека 
Божиите заповеди и свидетелството 
на Исус бъдат в ума ви постоянно – 
оставете ги да изхвърлят оттам свет-

ските мисли и грижи. Когато лягате 
и когато ставате, позволете им да 
бъдат предметът на вашия разми-

съл. Живейте и постъпвайте, имайки 
изцяло предвид идването на Човеш-

кия Син. Времето на запечатването 
е много кратко и скоро ще приключи. 
Сега е времето, докато четирите ан-

гела въздържат четирите ветрища, 
за да затвърдите призванието и из-

бирането си.¹⁰ 
Живеем в заключителните сцени 

от историята на тази земя. Проро-

чеството се изпълнява много бързо. 
Часовете на благодатното време от-

минават бързо. 
Нямаме никакво време — нито 

миг за губене. Не допускайте да се 
намерите заспали на своя пост. Нека 
никой не казва в сърцето си или чрез 
делата си: „Господарят ми ще се за-

бави“. Нека вестта за скорошното 
завръщане на Христос прозвучи в 
сериозни думи на предупреждение. 
Нека убеждаваме мъже и жени на 
всяко място да се покаят и да бягат 
от идещия гняв. Нека ги подбудим да 
се подготвят, без да отлагат, защото 
малко знаем наистина какво реално 
предстои.¹¹ 

Доколко е близо?
Учениците поставиха въпроса: 

„Какъв ще бъде белегът на Твоето 
пришествие и за свършека на све-

та?” Исус им даде знаци и каза: „Ко-

гато видите всичко това, да знаете, 
че Той е близо, при вратата” (Матей 
24:3,33). Едно изказване на Спасите-

ля не трябва да се противопоставя 
на друго. Макар никой човек да не 
знае точния ден и час на Неговото 
пришествие, на нас ни е указано и от 
нас се изисква да разберем, когато то 
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започне да наближава. Освен това 
ни се казва, че да не зачетем Него-

вото предупреждение и да откажем 
или пренебрегнем да се запознаем 
със знаците, указващи близостта на 
Неговото пришествие, би било така 
фатално за нас, както беше за хора-

та, живели в дните на Ной, които не 
разбраха, когато потопът ги застигна. 
. . . „Ако не бдиш, ще дойда като кра-

дец и няма да знаеш в кой час ще 
дойда върху теб” (Откровение 3:3).¹² 

Христовото пришествие е по-бли-

зо сега, отколкото когато изпърво 
повярвахме. Великата борба набли-

жава своя край. Божиите съдби са 
на земята. Те говорят в тържествено 
предупреждение: „Затова бъдете и 
вие готови, защото в час, който не 
мислите, Човешкият Син идва” (Ма-

тей 24:44). 
Но в нашите църкви има толкова 

много, много хора, които малко раз-

бират реалното значение на исти-

ната за това време. Призовавам ги 
да не подценяват изпълнението на 
знаменията на времето, които каз-

ват толкова ясно, че карят е близо. 
О, колко много са хората, които не са 
търсели спасението на душите си и 
скоро ще се разридаят и ще нададат 
горчивия вик: „Жетвата премина и 
лятото се свърши, а ние не се изба-

вихме”!¹³ 
Скоро ще настъпи денят, когато 

участта на всяка душа ще бъде оп-

ределена завинаги. Този ден Госпо-

ден бърза много. Лъжливите стражи 
прогласяват: „Всичко е наред“; но Бо-

жият ден настъпва с шеметна бързи-

на. Стъпките му са дотолкова приг-
лушени, че дори не събужда света 
от смъртоносната му дремливост, 
в която се намира. Докато стража-

та вика: „Мир и безопасност“, ще ги 
постигне внезапно погубление, без 
да могат да избягнат; „защото като 
примка ще дойде върху всички, кои-

то живеят по лицето на цялата земя.“ 
Подобно на крадец през нощта той 
сварва неподготвен човека, който 
обича удоволствия, също и грешни-

ка. Когато всичко е привидно сигурно 
и хората се оттеглят доволно в покоя 
си, точно тогава дебнещият, потаен 
крадец се впуска върху плачката си. 
Когато е прекалено късно, за да се 
предотврати злото, се установява, 
че е имало някаква врата или прозо-

рец, които не са били обезопасени. 

„Затова бъдете и вие готови; защото 
в час, когато го не мислите, Човеш-

кият Син иде.” В момента хората се 
отпускат в покой, като си въобразя-

ват, че са в сигурност, намирайки се 
в популярните църкви; но нека всеки 
да внимава, да не би да има оставе-

на отворена врата, през която врагът 
да се възползва да влезе. Трябва да 
се полагат големи усилия тази тема 
да се изнася пред хората постоянно. 
Тържественият факт трябва да се 
представя неизменно не само пред 
хората от света, а и пред собствени-

те ни църкви, а именно, че Господни-

ят ден ще дойде ненадейно, неочак-
вано. Ужасното предупреждение на 
пророчеството е насочено към всяка 
душа. Нека никой не чувства, че е га-

рантиран срещу опасността да бъде 
изненадан. Нека ничие тълкувание 
на пророчеството не ви ограби от 
убеждението за знаменията, които 
посочват, че това велико събитие е 
съвсем близо.¹⁴ 

Как това би следвало 
да ни мотивира да 
действаме?

Привилегия на всеки християнин 
е не само да очаква, но и да за-

бърза, да ускори пришествието на 
Господ Исус Христос. Ако всички, 
изповядващи името Му, принасяха 
плод за Негова слава, колко бързо 
целият свят щеше да бъде засят 
със семето на благовестието. По-

следната жетва щеше да се събе-

ре много бързо и Христос щеше 
да дойде да събере скъпоценното 
зърно. 

Мои братя и сестри, умолявайте 
за Святия Дух. Бог стои зад всяко 
обещание, което е дал. С Библията 
в ръце кажете: „Направих, както си 
казал, представям Твоето обеща-

ние „Искайте и ще ви се даде, тър-

сете и ще намерите, хлопайте и ще 
ви се отвори.”¹⁵ 

Нека проповедници и миряни из-

лязат сред узряващите полета, за 
да кажат на незаинтересованите 
и безразличните да потърсят Гос-

пода, докато може да се намери. 
Работниците ще намерят своята 
жетва на всяко място, където прог-
ласяват забравените истини на 
Библията. Те ще намерят онези, 
които ще приемат истината и ще 
посветят живота си да спасяват 

души за Христос.¹⁶ 

Да подредим 
приоритетите си

Сега нямаме никакво време да 
отдаваме енергията и талантите си 
на светски начинания. Ще се оста-

вим ли да бъдем погълнати от това 
да служим на света, да обслужваме 
себе си и да загубим вечния живот 
и вечното блаженство на небето? 
О, не можем да си позволим да 
направим това! Нека всеки талант 
бъде употребен в Божието дело. 
Тези, които приемат истината, тряб-

ва чрез усилията си да увеличават 
броя на мъжете и жените, които ще 
бъдат съработници на Бога. . . .

Цялото небе е заинтересовано 
от изпълнението на делото, което 
Христос дойде да извърши в света. 
Небесните представители отварят 
пътища за светлината на истината 
да огрее в тъмните места на земята. 
Ангели очакват да общуват с тези, 
които са готови да се захванат за 
делото, което ни е било представе-

но от години. . . . 
Господ не може да препоръча 

хората, които, докато изповядват 
благочестие, изповядват, че вярват 
в скорошното идване на Христос, 
оставят градовете непредупредени 
за съдбите, които скоро ще постиг-
нат земята. Хората, които постъпват 
така, ще бъдат съдени за небрежи-

ето си. Христос даде скъпоценния 
Си живот, за да спаси душите, които 
погиват в греховете си. Ще откажем 
ли да извършим възложената ни 
работа, ще откажем ли да сътруд-

ничим на Бога и на небесните пред-

ставители? Хиляди са хората, които 
постъпват така, които не успяват да 
станат едно с Христос, не успяват 
да позволят на великата Христова 
жертва да изгрее в живота им, като 
спасителна благодат, разкриваща 
истината в дела на праведност. 
Но това е именно делото, дадено 
на хората чрез жертвата на Божия 
Син. Като знаем това, можем ли да 
останем безразлични? Призовавам 
братята да се събудят. Духовните 
способности ще отслабнат и умрат, 
ако не бъдат употребявани за спа-

сяване на души за Христос. Какво 
извинение би могло да се изтъкне 
като основание за пренебрегване 
на великото, грандиозно дело, за 
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чието изпълнение Христос отдаде 
живота Си? 

За малкото дни, които имаме тук, 
на земята, не можем да си позволим 
да прекараме времето си с малова-

жни и нищожни неща. Имаме нужда 
да смирим душите си пред Бога, така 
че всяко сърце да може да отпие от 
истината, която да бъде оставена 
да изработи именно реформацията, 
убеждаваща света, че това е дейст-

вително Божия иситна. Нека живо-

тът бъде скрит с Христа в Бога. Само 
кагато търсим Господ като малките 
деца, когато престанем да издирва-

ме кусури в братята и сестрите, как-
то и в тези, които се стремят да про-

ведат с верност отговорностите на 
делото, а наместо това се стремим 
да приведем собственото си сърце 
в правилното отношение с Бога, Той 
ще може да ни употреби за слава на 
името Си. 

Всички ние имаме нужда да зае-

мем една себепожертвователна по-

зиция пред Бога, ако искаме делото 
ни да бъде прието от Него. Нека не 
забравяме, че изповедта е нищо, 
ако нямаме истината в сърцето си. 
Имаме нужда преобразяващата Бо-

жия благодат да ни превземе, за да 
можем да разберем нуждите на един 
погиващ свят. Бремето на моята вест 
към вас е: Пригответе се, пригответе 
се да посрещнете Господа. Почис-

тете светилниците си и оставете 
светлината на истината да изгрее по 
уличките и по оградите. . . .

Братя и сестри, търсете Господа, 
докато може да се намери. Идва 
време, когато онези, които са изгу-

били времето и възможностите си, 
ще съжаляват, че не са Го потърси-

ли. Бог ви е дал разсъдъчни способ-

ности. Той желае да разсъждавате и 
да работите. Той иска да излезете в 
църквите си и да работите усърдно 
за Него. Неговото желание е да ор-

ганизирате събирания за тези, кои-

то са извън църквите, за да могат 
хората да научат истините на тази 
последна вест на предупреждение. 
Ще има места, където ще бъдете 
приети с радост, където душите ще 
ви благодарят, че сте отишли да им 
помогнете. Господ да ви помогне да 

се заемете с това дело така, както 
никога допреди.

Нека започнем да работим за тези, 
които не са имали светлината.”¹⁷ 

Обещанието е много, 
много реално

Исус идва, но не като при първо-

то Си идване, бебе във Витлеем; не 
както влезе в Ерусалим на магаре, 
когато учениците прославяха Бога 
на висок глас и викаха „Осанна“; а 
в славата на Отец и с цялата свита 
от святи ангели, които Го ескортират 
по пътя Му към земята. Цялото небе 
ще се изпразни от ангели, докато оч-

акващите светии се взират в небето, 
за да Го видят, подобно както гали-

леяните, когато Той се възнесе на 
Елеонския хълм. Тогава само тези, 
които са святи, напълно последвали 
смирения Образец, ще възкликнат 
с възторжена радост, като Го видят: 
„Ето нашият Бог; чакахме Го и Той 
ще ни спаси.”. . .

Като имаме предвид това, този ве-

личав изглед и тази славна надежда, 
това избавление, което Христос е из-

купил за нас с кръв, ще останем ли 
безразлични? Няма ли да възхвалим 
Бога, да, с висок глас, също както 
учениците, когато Исус влезе в Еру-

салим? Дали перспективата пред 
нас не е далеч по-славна, отколкото 
беше тяхната? Тогава кой би посмял 
да ни забрани да славим Бога, да, 
с висок глас, понеже имаме такава 
надежда, натоварена с величието на 
вечността и преизпълнена със сла-

ва?18 
Вестта за второто Христово явле-

ние трябва да бъде придружавана 
от една жива сила. Не трябва да се 
отпускаме, докато не видим много 
души обърнати към блажената на-

дежда за Господното завръщане. В 
дните на апостолите вестта, която 
те занесоха на света извърши едно 
реално дело, обръщайки души от 
идолите към живия Бог. Работа-

та, която има да се свърши днес, е 
също толкова реална, а истината си 
остава също толкова истина; но ние 
трябва да предадем вестта с много 

повече ентусиазъм и сериозност, тъй 
като пришествието на Господа сега е 
по-близо.¹⁹ 

Нека бъдем твърдо решени да из-

вършим всичко по силите си, за да 
предадем светлина на хората около 
нас. Не трябва да сме тъжни, а бо-

дри, и трябва да държим постоянно 
пред очите си Господ Исус.²⁰

Дълго сме очаквали завръщане-

то на Спасителя. Но независимо от 
това обещанието е много сигурно. 
Скоро ще бъдем в обещания ни дом. 
Там Исус ще ни води покрай живия 
поток, изтичащ от Божия престол, и 
ще ни обясни тъмните провидения, 
през които ни е превел на земята, 
за да усъвършенства характерите 
ни. Там ще гледаме с непомрачено 
зрение красотите на възстановения 
Едем. И като поставим короните си 
в нозете на Изкупителя, Който ги е 
поставил на главите ни, и като до-

коснем златните арфи, ще изпълним 
небето с хваление към Този, Който 
седи на престола.²¹  
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„Стражо, колко е часът на нощта? 
Стражо, колко е часът на нощта? 
Стражът каза: Утрото иде, а също и 
нощта. Ако ще питате, питайте; вър-

нете се, елате.” (Исая 21:11, втората 
част, 12). 

По какъв начин този стих намира 
приложение днес? 

Докато учениците гледаха възкръс-

налия Христос да се възнася на не-

бето, бе дадено скъпоценното увере-

ние: „Този Исус, Който се възнесе от 
вас на небето, ще дойде така, както 
Го видяхте да отива на небето” (Дея-

ния 1:11). Това е събитието, което оч-

акваме. Нека това пророчество бъде 
изписано с големи букви, да се чете 
и разбере от всеки. „Ясното разбира-

не на надеждата за второто идване 
на Христос е ключът към историята, 
която следва, и разяснява всички бъ-

дещи уроци.”¹  
„Сега гласът на стражата трябва 

да се чува навсякъде: „Утрото иде, 
а също и нощта.“ Тръбата трябва да 
издаде определен звук, понеже се 
намираме във великия ден на Гос-

подното приготовление.”² 
Във великия ден на Господното 

приготовление, какво сме призовани 
да извършим ние, избраните от Бога, 
за да влезем в небесните дворове? 
„Всички люде да вардят стражата 
Господна” (2 Летописи 23:6, Цари-

градски превод). 
Когато стражата бъде запитан, 

следва отговорът: „Утрото иде, а 

също и нощта“. . . Предстоят съвсем 
близо както утрото, така и нощта — 
начало на безкрайния ден за правед-

ните и настъпване на вечна тъмнина 
за нечестивите.”³ След грехопаде-

нието човек изпадна във външната 
тъмнина, но от тогава насам благове-

стието е служило като една светлина. 
Гъст мрак покрива света днес, особе-

но хората, които не вярват вестта на 
надежда. „Но ако нашето благовестие 
е покрито, то е покрито за тези, които 
погиват, за невярващите, чиито умове 
е заслепил богът на този свят, да не 
би да ги озари светлината на благове-

стието на славата на Христос, който 
е образ на Бога” (2 Коринтяни 4:3, 4).

Гoсподната стража 
Като пазители на Господната стра-

жа трябва да следим стрелката на 
секундите, стрелката на минутите и 
стрелката на часовете на великия 
часовник на Господа и да придаваме 
ясно определен тон на тръбата, за да 
събудим хората от унеса, в който се 
намират. В качеството си на часовои 
е необходимо правилно да разчи-

таме стражата и да бъдем наясно в 
коя стража на нощта се намираме в 
момента — съответно да придава-

ме ясно определен тон на тръбата в 
точния час, за да подготвим хората за 
великия Господен ден. 

Най-напред е редно да знаем колко 
стражи има. В периодите на работа и 
часовете на пазене стража, дъхът на 

молитвата е от жизненоважно значе-

ние за духовния живот и е енергия за 
правилна обхода. „Нали денят има 
дванадесет часа? Ако някой ходи 
денем, не се препъва, защото вижда 
светлината на този свят” (Йоан 11:9). 
Според притчата в Матей 20:1–14 
Христос много правилно разпределя 
дванадесетте работни часа, като ос-

тавя един финален час след едина-

десетте изработени часа, за да се за-

вършат часовете на деня. Също така 
има часове на нощта, които евреите 
разпределяли в три стражи.

Забележете това специално благо-

словение: „Блажени онези слуги, чий-

то господар ги намери будни, когато 
си дойде; истина ви казвам, че той 
ще се препаше, ще ги накара да сед-

нат на трапезата и ще дойде да им 
прислужи. И ако дойде на втора стра-

жа или на трета стража, и ги намери 
така, блажени са онези слуги. Но това 
да знаете, че ако домакинът знаеше в 
кой час ще дойде крадецът, щеше да 
бди и не би оставил да му подкопаят 
къщата” (Лука 12:37–39).

Да познаваме часа
Когато стражата бе запитан: „Кол-

ко е часът?“, той даде ясно опреде-

лен отговор: „Утрото идва, а също и 
нощта!“ Исая пророкува за падането 
на древния Вавилон и освобожде-

нието на евреите от робство. В про-

рочеството на Исая от стражата се 
изискваше да заяви какво вижда. В 
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отговор той описва една наближава-

ща армия. Тогава се чува глас, която 
заявява: „Падна, падна Вавилон, и 
всичките изваяни идоли на богове-

те му се строшиха на земята!” (Исая 
21:9). Стражата бе уверен, че скоро 
ще дойде освобождение и че това ще 
бъде едно славно утро за еврейски-

те пленници. В същото време то ще 
бъде една ужасяваща нощ на опусто-

шение за онези, които тържествуват 
над бедствието на евреите. Фактът, 
че стражата беше буден, за да види 
знаменията на приближаващото оп-

устошение, го направиха способен да 
даде на тръбата ясно определен звук. 
„Утрото идва, а също и нощта!” В това 
има един важен урок за нас. 

За да придадем ясно определен 
звук на тръбата, трябва да сме будни 
за часа, в който живеем. Пионери-

те на адвентното движение очаква-

ха първоначално Христос да дойде 
през пролетта на 1844 г. Тръпнещи в 
очакване, те дадоха на тръбата един 
ясно определен тон. Те бдяха и чака-

ха само за да останат разочаровани, 
когато отмина времето, в което очак-
ваха Христос да дойде най-напред. 
Макар и разочаровани, те останаха 
на стража. Насърчавайки се от пов-

торното изучаване на Божието слово, 
бяха убедени, че църквите, които от-

ричат скорошното идване на Исус и 
затварят всяка дискусия по темата, 

са паднали. Втората ангелска вест: 
„Падна Вавилон“, намира подходящо 
приложение в лицето на тези църкви. 
Към тази вест се присъедини сред-

нощният вик, нададен със самите 
думи от притчата за десетте девици: 
„Ето, младоженецът иде, излезте да 
Го посрещнете.” 

Десетки хиляди вярващи откликна-

ха. Те напуснаха падналите си църк-
ви в очакване на Христос към вто-

рото определено време. За жалост, 
макар и верни на стражата си, тази 
група вярващи преживяват повторно 
разочарование. Но въпреки всичко 
групата от очакващи пришествие-

то (адвентните вярващи), макар и в 
значително намален брой, повторно 
подновяват стражата си. Последва-

щото им изучаване на Божието сло-

во разкрива, че на 22 октомври 1844 
г., вместо да дойде на земята, Исус 
напуска Светая на небесното свети-

лище и влиза в Светая-светих, за да 
започне Своето окончателно дело на 
умилостивение, преди да се завърне 
на земята. Това бе светлината на тре-

тата ангелска вест, последната вест, 
която трябва да се даде на света. 
Осъзнавайки това, те трябваше да 
продължат да придават ясно опре-

делен тон на тръбата. Сега живееха 
в това, което можеше да се счита за 
третата и последна стража на нощта. 
В случай че някой би се усъмнил във 
важността на вестта и часа, в който 
живее, Господната вестителка напом-

ня указанието на Исус. 
„Исус ни остави слово на преду-

преждение: „Затова бдете, защото не 
знаете кога ще дойде господарят на 
къщата – дали вечерта, или посред 
нощ, или когато пеят петлите, или 
сутринта. Да не би като дойде нео-

чаквано, да ви намери заспали.“ Ние 
очакваме и бдим за завръщането на 
Господаря, Който ще донесе утрото, 
да не би, като дойде неочаквано, да 
ни намери заспали. Кое време се има 
предвид тук? Не явлението на Хрис-

тос на небесните облаци, за да свари 
един заспал народ. Не; но при завръ-

щането си от Своята служба в Све-

тая-светих на небесното светилище, 
когато ще съблече свещеническите 
си одежди и ще се облече с одеждите 
на отмъщение, и когато излезе запо-

ведта: „Който е неправеден нека си 
е вече неправеден; и който е нечист 
нека си е вече нечист; и праведният 

нека си е вече праведен; и светият 
нека си е вече свет.”⁴ 

В милостта Си Бог осигурява свет-

лина, за да не останем в тъмнина, 
а по-скоро да видим знаменията и 
да знаем времето, в което живеем. 
„Всички вие сте синове на виделина-

та и синове на деня; не сме на нощта 
нито на тъмнината. И тъй, да не спим 
както и другите, но да бъдем будни и 
трезвени” (1Солунци 5:5, 6).  

Като народ на Бога днес, а също 
като имаме предвид, че Христовото 
явление е по-близо сега, отколкото 
изпърво повярвахме, можем да счи-

таме, че се намираме в третата и по-

следна стража. Дали това означава, 
че можем да отпуснем бдителността 
си?

Господната вестителка разяснява: 
„Видях, че в миналото отминавха 
стража след стража. И поради това 
трябва ли да се отпуснем в бдител-

ността си? О, не! Още по-наложител-

но е да бъдем по-бдителни, понеже 
сега остават по-малко мигове, откол-

кото преди отминаването на първата 
стража. Сега периодът на очакване е 
със сигурност по-кратък от първона-

чално. Ако тогава бдяхме с неотслаб-

ваща бдителност, то колко по-голяма 
е необходимостта от удвоена бдител-

ност при втората стража. Отминава-

нето на втората стража ни доведе до 
третата, а сега нямаме абсолютно 
никакво извинение да се отпуснем на 
стражата си. Третата стража призова-

ва за утроена сериозност и плам.”⁵ 
В този период на изпитание какъв 

характер следва да се изяви? „Тук е 
търпението на светиите; тук са тези, 
които пазят Божиите заповеди и вя-

рата на Исуса” (Откровение 14:12).
„Да изгубим търпение сега, би било 

равносилно на това да загубим всич-

ките си сериозни, настойчиви стражи, 
които сме имали допреди. Дългата 
нощ на мрак и потиснатост е изпита-

телна; но утрото се бави от милост, 
защото, ако Господарят дойде, тол-

кова много ще са хората, намерени 
неподготвени. Нежеланието на Бог да 
види хората Си да погиват е причина-

та за това продължително забавяне. 
Но настъпването на утро за верните, 
а на нощ за неверните, ни е застигна-

ло. Като чакат и бдят, Божият народ 
изявяват особения си характер, това, 
че са отделени от света. Чрез бдител-

ната си позиция трябва да покажем, 
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че сме наистина странници и при-

шелци на земята. Разликата между 
тези, които обичат света, и хората, 
които обичат Христос, е толкова прос-

та, че няма как да се обърка. Докато 
привързаните към света са насочили 
целия си ентусиазъм и амбиция към 
осигуряване на земно съкровище, 
Божиите люде не се съобразяват със 
света, а показват чрез своята сериоз-

на, бдителна и очакваща позиция, че 
са преобразени; че техният дом не е 
на този свят, а търсят едно по-добро 
отечество, именно, небесното.”⁶

Едно особено 
благословение

Защо е произнесено едно благо-

словение над тези, които са наме-

рени да бдят при втората и третата 
стража? Според притчата за десетте 
девици в Матей 25 събуждащият вик 
се чува през нощта. Това бе викът, 
предназначен да събуди Божия на-

род от дрямката му — и чрез вяра 
те влязоха с Исус в Светая-светих. 
Макар че всички бяха сънливи и дре-

мещи, мъдрите (разумните) се бяха 
подготвили за извънреден случай. 
През периода на чакане и бавене те 
бяха оставили лампите си почистени 
и горящи, а вярата им беше стъпила 
върху Божието слово. Тези вярващи 
продължиха да понасят с верност при 
третата ангелска вест бдението, очак-
ването и работата за Господното яв-

ление. Йоан вижда тези измежду гру-

пата, които починаха във вярата на 
третата ангелска вест. „И чух глас от 
небето който ми казваше: Пиши: Бла-

жени мъртвите, които умират отсега 
нататък в Господа: да! казва Духът, за 
да си починат от трудовете си; и дела-

та им следват подир тях” (Откровение 
14:13). Защо бе изречено особеното 
благословение? Отговорът е свързан 
с тяхната опитност във времето на 
последната стража.

Малахия 3:1, 2 е пророчество за 
времето, когато ще започне трета-

та ангелска вест: „Ето, Аз изпращам 
вестителя Си, Който ще устрои пътя 
пред Мене; и Господ, Когото търсите, 
неочаквано ще дойде в храма Си, да! 
Ангелът на завета, когото вие желае-

те; ето, иде, казва Господ на Силите.”
Неочакваното идване в храма се 

случи в 1844 г., когато Исус влезе в 
Светая-светих на небесния храм. От 
това време насам какво върши Той?

„Ще седне като един, който топи и 
пречиства сребро, та ще очисти ле-

вийците и ще ги претопи като златото 
и среброто; и те ще принасят Господу 
приноси с правда” (Малахия 3:3).

В старозаветни времена синовете 
на Левий бяха хората, посветени на 
Господа в Неговия храм. Днес всич-

ки църковни членове са призовани 
да служат на Господа. В качеството 
си на духовен Израил Божият народ 
трябва да занесе на целия свят свет-

лината на тройната ангелска вест. 
Тази светлина разкрива истината за 
окончателното дело на Исус в небес-

ното светилище. Там Исус седи като 
„един, който топи и пречиства сре-

бро“, за да очисти шлаката отсред на-

рода Си, за да могат те заедно да Му 
принасят приноси с праведност. Тази 
праведност е характерът на Христос, 
съвършено възпроизведен в Него-

вия народ. Захария говори за онези в 
Израил, които са подложени на пре-

чистващия процес: „И в цялата земя, 
казва Господ, две части от жителите й 
ще се изтребят и изчезнат, а третата 
ще се остави в нея. И тая трета част 
Аз ще прекарам през огън, пречист-

вайки ги, както се чисти среброто, и 
изпитвайки ги, както се изпитва злато-

то. Те ще призоват Моето име, и Аз 
ще ги послушам; ще река: Тия са Мои 
люде; а те ще рекат, всеки един: Гос-

под е мой Бог” (Захария 13:8, 9). 
Къде намираме левийците? И как-

во е тяхното дело? „Когато видите 
ковчега за плочите на завета на Гос-

пода вашия Бог, и че левитските све-

щеници го носят, тогава и вие да се 
дигнете от местата си и да вървите 
след него” (Исус Навин 3:3). Левийци-

те бяха хората, които носеха ковчега 
на завета, в който се съхраняваха Де-

сетте заповеди. 
Къде намираме ковчега на завета? 

„А зад втората завеса беше оная част 
от скинията, която се казваше пре-

светото място, където бяха златната 
кадилница и ковчегът на завета, от-

всякъде обкован със злато, в който 
бяха златната стомна, съдържаща 
манната, Аароновият жезъл, който 
процъфтя, и плочите на завета” (Ев-

реи 9:3, 4). Ковчегът на завета се на-

мирашше във второто отделение на 
светилището, Светая-светих.

Днес синовете на Левий са всички 
онези, които, предавайки грешните си 
сърца на Исус и под влияние на об-

ръщащата сила на Святия Дух, имат 
Божия закон написан в сърцето и ума 
си и го изпълняват в живота си. Това 
означава да принасят приноси на Гос-

пода с праведност.
Хората, починали във вярата на 

третата ангелска вест, са влезли 
смело с Исус в Светая-светих. Те са 
пазели вярно съботата във време, ко-

гато светът е направил Божия закон 
невалиден, потъпквайки под краката 
си съботата. В резултат тези хора ще 
бъдат особено благословени, защото 
точно преди да дойде Исус, „всички, 
починали във вярата на третата ан-

гелска вест, ще излязат от гроба про-

славени, за да чуят Божия завет на 
мир с онези, които са опазили Него-

вия закон.”⁷ 
Макар да са починали точно преди 

Неговото пришествие, без да се на-

лага да понесат опасностите, пред 
които ще се изправят останалите от 
живите светии, те ще бъдат възкресе-

ни, за да се присъединят към финал-

ните мигове от последната стража, за 
да приемат заветното благословение 
и да видят как Исус идва. Преди Не-

говото завръщане гробовете се отва-

рят „ и много от спящите в пръстта на 
земята ще се събудят, едни в живот 
вечен, а други в срам и в укор вечен.” 
(Даниил 12:2).

Дали сме фалшиви, или 
истински стражи?

„Стражите на сионските стени тряб-

ваше да са първите, доловили вестта 
за пришествието на Спасителя, пър-

вите, които да издигнат гласовете си 
да прогласят, че Той е близо, първи-

те, които да предупредят хората да 
се подготвят за Неговото явление. 
Но те си останаха спокойни, унесени 
в мечти за мир и безопасност, дока-

то хората спяха в греховете си. Исус 
видя църквата Си, наподобяваща 
безплодно смокиново дърво, покри-

та с листа на претенции, но лишена 
от скъпоценен плод. Имаше едно 
самодоволно спазване на форми-

те на религията, докато отсъстваше 
дух на истинско смирение, покаяние 
и вяра — който единствен би могъл 
да направи служенето им приемливо 
за Бога. Вместо красивите качества 
на Духа имаше изявено чувство за 
превъзходство, формализъм, себич-

ност и потисничество. Една отстъп-

ваща църква, затворила очите си за 
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знаменията на времето. Бог не ги е 
оставил, нито прави верността Си да 
им изневерява; но те са Го оставили 
и са се отделили от Неговата любов. 
Тъй като отказват да се съобразят с 
условията, Неговите обещания не се 
изпълниха за тях.”⁸ 

За кого може да се изпълнят обеща-

нията? Господ казва: „На стените ти, 
Ерусалиме, поставих стражи, които 
никога няма да мълчат, ни денем ни 
нощем. Вие, които напомняте за Гос-

пода, не замълчавайте” (Исая 62:6). 
Когато четирите ангела от Открове-

ние 7 започнат да отпускат ветровете 
на борба, за да задухат с пълна сила 
на земята, ще бъдем постигани от 
бедствие след бедствие. Но великите 
мъже на земята казват: „Мир; а пък 
няма мир” (Езекиил 13:10).

Докато нашият Велик Стража умо-

лява при престола на Своя Отец в 
полза на остатъка, който не е запе-

чатан, Той извиква с глас на дълбоко 
съчувствие: „Моята кръв, Отче, Мо-

ята кръв, Моята кръв, Моята кръв.” 
Също както стражите, поставени над 
сионските стени, няма ли и ние да 
издигнем гласа си (Исая 52:8)? Или 
ще бъдем измежду тези: „Всичките 
му стражи са слепи, те са невежи; те 
всички са неми кучета, които не могат 
да лаят” (Исая 56:10).

Една голяма отговорност
Виждайки Господния меч на земя-

та, какво следва да направим ние в 
качеството си на стражи? „Сине чо-

вешки, поставих те страж за Израи-

левия дом; слушай, прочее, словото 
от устата Ми и предупреди ги от Моя 
страна” (Езекиил 3:17). Вижте също 
Езекиил 33:2–6. 

Какво е предупреждението за нас, 
ако не издадем ясно определен тон 
на тръбата? Пазителите на църквата 
са натоварени с особено сериозна от-

говорност. 
„Души се намират в опасност да 

паднат под изкушението и те ще по-

гинат, ако проповедниците на Бога не 
са верни към повереното им на от-

говорно пазене. Ако поради някаква 
причина духовните им сетива бъдат 
така притъпени, че не са в състоя-

ние да различат опасността, и чрез 
провала си не успеят да дадат пре-

дупреждение, поради което хората 
погинат, Бог ще изисква от ръцете им 
кръвта на изгубените души.”⁹ 

„Сине човешки; Аз те поставих 
страж на Израилевия дом; чуй, про-

чее, словото из устата Ми и предупре-

ди ги от Моя страна. Когато казвам на 
беззаконника: Беззаконнико, непре-

менно ще умреш, а ти не проговориш, 
за да предупредиш беззаконника да 
се върне от пътя си, оня беззаконник 
ще умре за беззаконието си, обаче от 
твоята ръка ще изискам кръвта му.“ 
Езекиил 33:7, 8.

„Никога тази вест не е важала така 
силно, както сега. Светът игнорира 
Божиите изисквания. Хората са ста-

нали дръзки в беззаконието. Нечести-

ето на земните жители почти е изпъл-

нило мярката на неправдата.”¹⁰ 
Братя и сестри, от сериозно значе-

ние е да размислим, че спасението 
на другите зависи от предупрежде-

нието, отправено към нечестивите да 
се обърнат от своите пътища. Защо 
не позволим на Господното слово, да-

дено ни чрез пророк Исаия, да обеди-

ни гласовете и очите ни в предупреж-

дението, което трябва да прозвучи? 
„Стражите ти ще възвишат глас: с 
гласове ще възклицават купно; защо-

то ще видят око с око, когато Господ 
възвърне Сион” (Исаия 52:8). 

Литературата като 
инструмент

„Църковни членове, събудете се 
за важността да разпространявате 
нашата литература и посвещавайте 
повече време за тази работа. Оста-

вете в домовете на хората вестници, 
брошури и книги, които ще проповяд-

ват благовестието в неговите няколко 
направления. Няма време за губене. 
Нека много хора се отдадат добро-

волно и неегоистично на колпортаж-

ното дело, като помогнат по този на-

чин да прозвучи така необходимото 
предупреждение.”¹¹ 

Събуждащият призив за 
всички нас

В качеството си на онези, които 
трябва „да вардят стражата Господ-

на“ (2 Летописи 23:6), дали спим, или 
сме будни? „И то като знаем време-

то; защото часът вече настана да се 
събудим от сън, защото е по-близо 
нам спасението сега, отколкото ко-

гато повярвахме. Нощта премина, а 
денят наближи; и тъй, нека отхвър-

лим работите на тъмнината и да се 
облечем с оръжието на виделината. 

Както в ден да ходим благопристой-

но; не по кощунства и пиянства, не 
по курварство и похотливост, не по 
крамоли и зависти; но облечете се 
с Господа Исуса Христа и не про-

мишлявайте за плътта в похотите й” 
(Римляни 13:11–14).

„Делото бързо приключва, а не-

честието нараства навсякъде. Има-

ме много малко време, през което 
да работим. Нека се събудим от ду-

ховната си дремливост и посветим 
всичко, което имаме и което сме, на 
Господа. Неговият Дух ще пребъд-

ва с истинските мисионери, като ги 
снабдява със сила за служене.”¹² 

Мои братя и сестри, времето ни е 
ограничено, делото бързо приключ-

ва, а нечестието се разраства нався-

къде. Какво правим? Още ли спим? 
„Всеки, получил Святия Дух, ще 

изяви това; понеже всичките му сили 
ще бъдат употребени в най-активно 
служене. Всички, които действител-

но приемат Христос чрез вяра, ра-

ботят. Те се чувстват обременени с 
товара за души. Сега Бог призовава 
всеки един, който има познание за 
истината, който съхранява свеще-

ната истина, да стане и да предаде 
небесната светлина на други. 

„Събудете се, братя; заради 
собствените си души, събудете се. 
Без Христовата благодат не можете 
да сторите нищо. Работете, докато 
можете.”¹³

Когато днес се задава въпросът: 
„Стражо, колко е часът на нощта?“, 
отговорът ни трябва да бъде: „Ако 
ще питате, питайте: върнете се, ела-

те” и вардете Господната стража; но-

щта почти премина!

Източници
Евангелизъм, стр. 220. 
Мараната, стр. 15. 
Великата борба, стр. 632.
Свидетелства към църквата, т. 2, 
стр. 190. 
Пак там, стр. 193.
Пак там, стp. 194.
Великата борба, стр. 637.
Пак там, стр. 315, 316.
Деяния на апостолите,
стр. 361.
Свидетелства към църквата, т. 7, 
стр. 140, 141.
Християнско служене, 
стр. 147.
Пак там, стр. 80.
Пак там
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Колкото повече се доближа-

ваме до второто пришествие на 
Исус, делото на неприятеля ще 
нараства, докато достигне своята 
кулминация. Йоан, авторът на От-

кровение, ни предупреждава, че 
дяволът е слязъл с голяма ярост, 
понеже знае, че му остава малко 
време. Откровение 12:12.

Някой може да си каже: „Аз ня-

мам никакви врагове, живея в мир 
с всички хора.“ Но дали такъв е 
случаят с всички последователи 
на Христос? Исус обясни, че точ-

но както светът мразеше и гонеше 
Него, така ще мрази и преследва 
Неговите ученици. Според думите 
на Исус хората, които ходят в пра-

вда, ще се сблъскат с опозиция и 
отхвърляне. На моменти може да 
ги вземат на подбив, на моменти 
може да бъдат правени за смях, 
да им се надсмиват, да бъдат по-

грешно разбирани и предизвиква-

ни, понеже врагът е по петите им. 
Бъдете бдителни! Не мислете нито 
за миг, че върховният неприятел 
на Христос спи или си е взел от-

пуск, или че Божият народ може 
да се порадва на накакъв период 
на отдих. Неприятелят работи по 
много начини. 

В Матей 13:24, 25 Исус разказа 
притча, обяснявайки, че „Небес-

ното царство се оприличава на 
човек, който е посял добро семе 
на нивата си; но когато спяха чо-

веците, неприятелят му дойде и 
пося плевели между житото, и си 
отиде.” Как действа неприятелят?

Стратегиите на Сатана
1.  Сатана е лъжец и баща на лъ-

жата
Това е стратегията, която Сата-

на използва от самото начало: да 
лъже и да подмамва. Трябва да ни 
е ясно, че тази тактика не е никак 
старомодна. Тя се намира в прило-

жение всеки един ден, всеки миг той 
се опитва да подвежда хората. На 
някои върховният измамник пред-

лага теорията за големия взрив; на 
други казва, че има още време да се 
подготвят за второто пришествие; а 
на други, че може да спазват всеки 
друг ден, но не и съботата от седмия 
ден. Христос разкри характера на 
Сатана, когато изобличи фарисеите 
и управниците в Своето време, като 
заяви: „Вие сте от баща дявола и же-

лаете да вършите похотите на баща 
си. Той беше открай човекоубиец и 
не устоя в истината; защото в него 
няма истина. Когато изговаря лъжа, 
от своите си говори, защото е лъжец 
и на лъжата баща” (Йоан 8:44). Мо-

жем да видим първия пример на из-

мама, приложена на земята – когато 
Сатана проговори във вид на змия 
в Битие 3:1, 4. Той каза на Ева, че 
няма да умре, а че по-скоро ще ста-

не подобна на Бога. 
Като част от това всеобхватно 

дело на измама Сатана ще върши 
също така знамения и чудеса. 

2. Знамения и чудеса
„.. този, на когото идването е по 

действието на Сатана, съпроводено 
от всякаква сила, знамения, лъжли-

ви чудеса” (2 Солунци 2:9). Исус оп-

исва, че в последните дни дяволът 
ще изяви силата си чрез лъжехристи 
и лъжепророци, за да измами, ако е 
възможно, дори и избраните. Матей 
24:24. 

3. Сатана изкушава хората да 
съгрешат

В Юдейската пустиня Сатана се 
опита да изкуши Исус да съгреши, но 
беше победен. Макар и победен от 
Христос, той не се е отказал от Хрис-

товите последователи. През всички 
векове той е поддържал същото това 
свое дело да изкушава Божия народ. 
Предвид това апостол Павел изрази: 
„Но боя се да не би, както змията из-

мами Ева с хитростта си, да се раз-

врати умът ви и да отпадне от прос-

тотата на любовта ви към Христа” (2 
Коринтяни 11:3). 

4. Сатана причинява немощи и 
болести

Исус се обърна към жена, задър-

жана от Сатана във връзките на не-

мощта в продължение на 18 години 
(Лука 13:16). Друг един пример е 
Йов. Четем, че Сатана „порази Иова 
с лоши струпеи от стъпалата на но-

зете му до темето му” (Йов 2:7). 

5. Сатана е убиец
Исус дойде на света, за да може 

ние да имаме изобилен живот. Са-

тана дойде, за да унищожава живот 
винаги когато му се удаде случай. 
Той накара Каин да убие брат си. 
„И защо го уби? Защото неговите 
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дела бяха нечестиви, а братовите му 
правдиви” (1 Йоан 3:12).

6. Сатана е обвинител
„Защото се свали клеветникът на 

нашите братя, който ги клевети де-

нем и нощем пред нашия Бог” (От-

кровение 12:10).

Притеснения в 
настоящия век

Сред мнозина измежду тези, кои-

то очакват второто пришествие на 
Исус, съществува притеснение за 
утрешния ден. Една от тактиките на 
врага е да ги прави дотолкова анга-

жирани със светски неща, че да пре-

карват много малко време с нещата, 
които не погиват. 

В Матей 6:25 Исус ни казва: „За-

това ви казвам: Не се безпокойте за 
живота си, какво ще ядете или какво 
ще пиете, нито за тялото си, какво ще 
облечете. Не е ли животът повече от 
храната и тялото от облеклото?” 

Господната вестителка описва: 
„Видях как Сатана заповяда на ан-

гелите си да заложат примките си 
най-вече за хората, които очакваха 
второто явление на Христос и пазе-

ха всичките Божии заповеди. Сатана 
каза на ангелите си, че църквите са 
заспали. Той възнамерява да заси-

ли силата си и лъжливите си чуде-

са, така че да успее да ги задържи 
„Но,“ каза той, „ние мразим сектата 
на съботопазителите; те работят 
постоянно срещу нас и ни отнемат 
поданниците, за да спазват омраз-

ния закон на Бога. Идете, направе-

те собствениците на земи и пари 
да се опиянят с грижи. Ако успеете 
да ги убедите да вложат чувствата 
си в тези неща, те ще бъдат наши. 
Те може и да си изповядват, каквото 
си искат, но само ги направете да са 
загрижени повече за пари, отколкото 
за успеха на Христовото царство или 
за разпространението на истините, 
които мразим. Представете им света 
в най-привлекателната светлина, за 
да може да го обикнат и да го напра-

вят свой идол. В редиците си трябва 
да поддържаме всички средства, над 
които можем да придобием контрол. 
Колкото повече средства последова-

телите на Христос отдават на Него-

вата служба, толкова по-голяма вре-

да ще нанасят на нашето царство, 
като отнемат нашите поданици. 
Когато организират срещи на разни 
места, ние се намираме в опасност. 
Бъдете особено нащрек тогава. По 
възможност причинявайте смут и 
объркване. Унищожавайте любовта 
им един към друг. Обезсърчавайте и 
обезкуражавайте техните проповед-

ници; понеже ги мразим. Предлагай-

те всякакво правдоподобно извине-

ние пред тези, които разполагат със 
средства, да не би да ги раздадат. 
Контролирайте финансовите въпро-

си, ако успеете, и направете техните 
проповедници да изпаднат в нужда 
и лишение. Това ще намали куража 
и ревността им. Борете се за всеки 
сантиметър. Направете пожелание-

то и любовта към земни притежания 
ръководни черти на характера им. 
И докато тези черти ги управляват, 
спасението и благодатта стоят на 
заден план. Струпайте около тях 
всевъзможни неща, които имат при-

тегателна сила, и те със сигурност 
ще паднат в ръцете ни. И не само че 
ще са ни сигурни, но и омразното им 
влияние няма да бъде упражнявано, 
за да води други към небето. Когато 
някой прави опит да даде, влагайте в 
такъв  нагласа на неохота, така че да 
даде оскъдно.’ ”¹ 

Неприятелят мрази групата на съ-

ботопазителите и е много обезпоко-

ен, когато са пламенни и отдадени на 
истината и Божието дело. Той желае 
да възспре напредъка на тази мисия, 
така че, ако успее да го направи, е 
спечелил битката с Божия народ. 
Следователно можем да избираме 
между две възможности: 

1. Или да постоянстваме упори-
то напред с истината и да занесем 
евангелието на света; или 

2. Да изповядваме истината с 
устните си, а на практика да сме 
по-загрижени за нещата, които ще 
погинат, изявявайки, че сърцето 
ни не е с Христос — или е напъл-
но отречено от Христос. 

Струва си да се избере само една 
от тези възможности. 

Удоволствията на мига
Много хора смятат: „Имам само 

един живот и искам да го изживея в 
пълна степен. Искам да ям, да пия, 
да се забавлявам и да правя, какво-

то душата ми поиска.” А какво ще ка-

жем за хората, които се подготвят да 
посрещнат Господа в тези последни 
дни от земната история? Дали тър-

сим удоволствията на момента, или 
имаме една по-висока и по-благо-

родна цел, нещо, което ще трае не 
само за мига, а за цяла вечност? 
Нека бъдем като верния Енох, умът 
на когото беше за Бога. 

„Искате ли да имате вечен живот? 
Ако да, трябва да се отвърнете от 
удоволствията на света.”² 

Бог не е против това Неговият на-

род да има радост и щастие в този 
свят. Проблемът идва, когато удо-

волствията отклоняват мислите ни 
от нашия Създател, отвличат умо-

вете ни, ограбват енергията ни и ни 
правят запленени от нещата на този 
свят. 

„Когато умът размишлява за себе 
си, той е отвлечен от Христос, източ-

ника на силата и живота. Ето защо 
Сатана ще се старае постоянно да 
задържа вниманието отклонено от 
Спасителя и по този начин ще предо-

тврати единението и общението на 
душата с Христос. Удоволствията на 
света, грижите на живота и смуще-

нията, объркванията и мъките, греш-

ките на другите или собствените ни 
грешки и несъвършенства — той ще 
се мъчи да отклони ума ни към някои 
от тези неща или към всички тях.”³ 

Пренебрегвайки да се 
подготвим

Когато имаме изпит, съществено 
и ключово за успеха е времето да 
се подготвим. Много ученици са не-

брежни в това. Те отлагат и отлагат 
— и тогава, един ден преди изпита 
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започнат да учат и да се опитват да 
изпълнят цялата необходима подго-

товка, която иначе би била по-ефек-
тивна, ако е била проведена за един 
по-продължителен период. Подобен 
синдром се наблюдава сред тези, 
които чакат второто явление на Исус. 
Притесняват се, че не са подготве-

ни, но се опитват да оставят дейст-

вителната подготовка за момента, 
когато ще бъде наложен неделният 
указ. Тогава ще е твърде късно. Сега 
е моментът да се подготвим!

„Времена на изпит идват върху 
всички. Как се държим при изпит? . 
. . Характерът се формира от всеки 
поотделно, като личности. . . . Риско-

вано и опасно е да пренебрегваме 
да подготвим душата за вечността и 
да отлагаме да се помирим с Бога, 
докато не легнем на смъртния си 
одър.”⁴ 

Неприятелят е този, който изку-

шава хората да бъдат небрежни за 
духовната си подготовка. Когато са 
млади, той им казва: „Сега си млад, 
радвай се на живота, забавлявай се, 
имаш да изграждаш кариера. Като 
се омъжиш/ожениш, можеш да отда-

деш живота си на Исус.” Като се оже-

нят, той отново е до тях и им казва: 
„Сега си прекалено ангажиран, имаш 
толкова много работи, имаш деца да 
отгледаш и да ожениш. Може да го 
направиш, като се пенсионираш.” А 
когато човек стане по-възрастен или 
се пенсионира и смята, че е подхо-

дящото време да се подготви, дяво-

лът казва: „Сега е прекалено късно, 
знаеш ли колко много грешни неща 
и грехове си извършил през годините 
на целия си живот? Бог няма как да 
ти прости.” Не забравяйте, Сатана е 
лъжец! Не трябва да отлагате под-

готовката. „Ето, сега е благоприятно 
време, ето, сега е спасителен ден” (2 
Коринтяни 6:2).

Критикарство и 
съдничество

Божието слово ни дава точни на-

соки за какво трябва да сме загри-

жени тези последни дни. Имаме да 
прогласим една вест, имаме да пре-

дупредим хора за това, което ще по-

стигне света. Понякога неприятелят 
успява да отклони вниманието ни 
от вестта и да ни изкуши да крити-

куваме и размисляме за мотивите 
и действията на другите. Тук нямам 

предвид открит и явен грях — имаме 
изрично наставление как да се спра-

вяме с това. Но когато хората мислят 
за други и ги съдят въз основа на 
чисти презумпции, точно това е так-
тиката на Сатана да ни държи фоку-

сирани върху неща, които са не само 
без значение, но и реално опасни за 
собственото ни духовно здраве. 

„Ние трябва да излезем да прог-
ласим благостта на Бога и да из-

ясним какъв е Неговият истински 
характер пред хората. Трябва да 
отразяваме Неговата слава. Пра-

вели ли сме това в миналото? . . .  
Не сме ли по-скоро съдели братята 
си, критикувайки думите и дейст-

вията им? В такъв случай Божията 
любов не е коронована в душите ни. 
Нека извършим решителна промя-

на.”⁵ 
Бог ни изпитва винаги с това в как-

во и как съдим другите.  
„Малка е ползата да се опитваме 

да реформираме другите, като ата-

куваме това, което ние смятаме за 
погрешни навици. Такива усилия 
често произвеждат повече вреда, от-

колкото добро.”⁶ 
„Не допускайте обвинения помеж-

ду си. Това е делото на неприятеля. 
Ако той може да накара изповядва-

щите се за християни да се обви-

няват и осъждат, вие му принасяте 
службата, която той желае. Нека 
никой, поддавайки се на чувства на 
завист, не отслабва ръцете на брат 
си, така че повереното му дело да се 
разстройва.”⁷ 

Неприятелят е много 
изобретателен

„Веднага щом Сатана успее да от-

дели душата от Бога, Който е един-

ственият Източник на сила, той ще 
се постарае да възбуди несвятите 
желания на човешкото естество. 
Делото на неприятеля не е рязко и 
отривисто; то не е още в самото си 
начало изненадващо и шокиращо; 
напротив, то представлява едно тай-

но подриване на устоите на принци-

па.”⁸ 
„Имаме да противостоим на един 

лукав и изкусен дявол! Единстевно 
Христос е мощен и напълно спосо-

бен да пребори силата му, затова 
трябва да имаме Исус при себе си 
всеки един миг. Ние сме унесени, 
глупави и нямаме усет за изкуствата, 

триковете и пленителните капани на 
Сатана, заложени за невнимателни-

те нозе. Затова трябва да знаем как 
да стъпваме, така че всеки ход да е в 
Бога. В тази работа аз-ът няма право 
на думата.”⁹ 

Да развенчаем мита
В продължение на много поколе-

ния Сатана се е опитвал да направи 
хората да повярват, че не съществу-

ва. Той е изобретил всевъзможни ка-

рикатури и истории за дявол с вила, 
рога и опашка. Но това е само един 
мит, предназначен да ни свари не-

подготвени.
Освен това „приближавайки края 

на времето, когато Сатана ще рабо-

ти с максимална сила, за да измам-

ва и унищожава, той разпространява 
повсеместно вярването, че не съ-

ществува. Неговата политика е да 
прикрива както себе си, така и своя 
маниер на работа.”¹⁰ 

„Ако Бог е дал на децата си обеща-

ние за благодат и защита, то това е, 
защото им предстои да се изправят 
пред мощни представители на злото 
— многобройни, решителни и неу-

морни представители, при което ако 
някой пренебрегне или бъде нехаен 
към тяхната зложелателност и сила, 
никак няма да е в безопасност.”¹¹ 

„Защото нашата борба не е срещу 
кръв и плът, но срещу началствата, 
срещу властите, срещу управители-

те на тъмнотата на този век, срещу 
лукавите духове в поднебесната” 
(Ефесяни 6:12). 

„Големият измамник не се страху-

ва от нищо друго така, както от това 
да бъдем наясно с неговите сред-

ства за измама.”¹² 
Макар врагът да работи с пълна 

сила и изкуство, за да измами, ако 
е възможно, дори и самите избрани, 
Библията е обещала особена защи-

та за хората, които прибягват при 
Бога за своя закрила. 

Обещаната защитна 
стена около нас

В тази битка не сме сами. Обеща-

на ни е защита, заради която Бог бе 
обвинен от Сатана, че е оградил Йов 
отвсякъде – къщата му и всичко, кое-

то имаше. Йов 1:6–12.
„Силата и зложелателството на 

Сатана и неговото множество може 
с право да ни притеснява, ако не мо-
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жехме да намерим заслон, убежище 
и избавление в превъзходната сила 
на нашия Изкупител. Ние охранява-

ме много внимателно домовете си с 
болтове и ключалки, за да защитим 
собствеността и живота си от зло-

намерени хора; но рядко мислим за 
злонамерените ангели, които търсят 
постоянно достъп до нас и срещу 
атаките на които ние не разполагаме 
с никакъв метод на защита, оставени 
сами на себе си. Ако им се позволи, 
те ще отвлекат ума ни, ще изкарат 
извън баланс и ще измъчват тялото 
ни, ще унищожат притежанията ни и 
живота ни. . . . Но хората, които след-

ват Христос, са винаги в безопасност 
под Неговата бдяща грижа. Ангели, 
превъзходни по сила, биват изпра-

щани от небето, за да ги защитят. 
Злият не може да разбие охраната, 
която Бог е разположил около Свои-

те деца.”¹³ 
„Христос няма да изостави никога 

онези, за които е умрял. Възможно е 
ние да Го напуснем и да бъдем над-

вити от изкушението, но Христос не 
може никога да се отвърне от този, 
за когото е платил откупа със собст-

вения Си живот. Ако можеха духов-

ните ни очи да се събудят, щяхме да 
видим души, приведени под натиска 
и бремето на скръбта, притиснати 
подобно на кола под снопов – хора, 
готови да умрат в обезсърчение. 
Щяхме да видим как ангели долитат 
неочаквано бързо на помощ на тези 
изкушавани, които са застанали на 
прага на пропастта.”¹⁴ 

В интерес на истината, в конфли-

кта между Христос и Сатана послед-

ният е вече загубил битката. Именно 
по тази причина той е толкова разя-

рен и обикаля, рикаейки като лъв в 
търсене кого да погълне като своя 
жертва. Никога не трябва да подце-

няваме силата му. В Даниил, глава 
10 долавяме някаква представа за 
тази духовна война, когато четем, че 
след 21 дни на ожесточена духовна 
битка към Божия ангел се присъеди-

нява архангел Михаил, Който идва 
да противостои на Сатана и негово-

то войнство, за да не наложат волята 
си над Кир. Слава на Бога, Михаил 
победи!

Христос надви дявола
През цялото време, докато беше 

на земята, Господ никога не даде 

възможност на дявола да твърди, че 
се е провалил в някое изкушение. 
„Защото нямаме първосвещеник, 
който да не може да бъде докоснат 
от чувството за нашите немощи; но 
във всичко бе изкушен като нас, но 
пак без грях” (Евреи 4:15).

Победата на Исус е нашата гаран-

ция, че можем да надвием греха и 
дявола. Той е нашият по-голям Брат, 
Който измина пътя пред нас, за да 
направи пътя към победата реал-

ност — и в нашия живот Той ни пред-

лага Своята сила. 

Като знаем трасето
Във всяко професионално ски със-

тезание винаги има необходимост 
от човек, който да провери трасето 
предварително и да разработи пър-

вата писта, която състезателите ще 
използват, за да ги предпази да не 
излязат извън безопасната траекто-

рия. Подобно на това в духовното 
състезание Христос е Този, Който 
премина първи. Той подготви пътя, 
по който ние можем да стъпим уве-

рено. Дори и да има върхове, падини 
и опасни завои, Той е минал първи. 

„Затова трябваше да се оприличи 
във всичко на братята Си, за да бъде 
милостив и верен първосвещеник 
в отношение към Бога, за да извър-

ши умилостивение за греховете на 
людете. Понеже в това дето и сам 
Той пострада като изкушен, може и 
на изкушаваните да помага.” (Евреи 
2:17, 18).

Можем да бъдем 
победители

„Исус ни е дал пример, за да ни по-

каже как и ние можем да посрещнем 
и да победим Сатана. Божият Син 
дойде на света на безкрайна цена, за 
да противостои на делото на неприя-

теля. Той дойде да унищожи греха и 
да донесе праведност, като направи 
човешкия представител в състояние 
да сътрудничи на Божествения. Той 
стъпи здраво върху Божието слово. 
„Писано е“ беше оръжието, с което 
посрещна и отблъсна врага.”¹⁵  

 „В Христос има съвършена и пъл-

на помощ за всяка изкушавана душа. 
Опасностите лежат в засада по пътя 
на всеки, но небесната вселена е на-

щрек, така че никой да не може да 
бъде изкушен над това, което може 
да понесе.”¹⁶ 

Заключение
„Делото на неприятеля . . . започ-

ва в маките неща — небрежието да 
бъдем верни на Бога и да разчита-

ме изцяло на Него, нагласата да 
отстъпваме пред изискванията на 
света в името на това да печелим 
бройка в църковните книги. Но не 
след дълго зейва огромна пропаст 
между позицията на пастира на ста-

дото и простите истини на Божието 
слово. Нашата единствена безопас-

ност се състои в това да претърсва-

ме Писанията и да се задържаме на 
колене пред Бога, умолявайки Го да 
ни напои със Своя Дух, така че, ко-

гато врагът настъпи срещу нас като 
потоп, Господният Дух да издигне за 
нас знаме срещу него.”¹⁷ 

Божиите деца ще са напълно наяс-

но с тактиките и софистиката на Са-

тана. Но това няма да представлява 
основният фокус на тяхното внима-

ние. Верните, които очакват Господа 
и се борят да ускорят Неговото ско-

рошно завръщане, трябва да вло-

жат всяко усилие, време и енергия, 
за да спасяват души от тъмнината. 
Подготвени ли сте да спомогнете за 
Божието царство? Имате ли готов-

ност да се откажете от временния си 
комфорт заради делото на Христос? 
Това са нещата, върху които имаме 
нужда да размислим — и като избе-

рем да Го последваме с цялото си 
сърце, Господ ще ни даде волята и 
силата да изпълним Неговото дело. 
Амин!   

Източници:
Опитности и видения, стр. 266, 267.
Триумфиращият Христос, стр. 65.
Пътят към Христа, стр. 71, 72.
Ръвю енд хералд, 17 септември 
1895. 
Вяра и дела, стр. 61.
Въздържание, стр. 132.
Pacific Union Recorder, 15 януари 
1903.
Нашият Баща се грижи, стр. 182.
Този ден с Бога, стр. 171.  
Великата борба, стр. 516.
Пак там, стр. 513.
Пак там, стр. 516. 
Пак там, стр. 517. 
Мисли от планината на 
блаженствата, стр. 118.
Знамения на времето, 13 декември 
1899. 
Моят живот днес, стр. 316.
Ръвю енд хералд, 12 август 1884.

ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията  15



Господ се натъжи за състоянието 
на човешката раса; това нарани сър-

цето Му. Но защо? Защо Той реши 
да унищожи земята с потоп? В какво 
отношение дните на Ной имат връзка 
с нашите дни? „И както стана в Ное-

вите дни, така ще бъде и в дните на 
Човешкия Син; ядяха, пиеха, женеха 
се и се омъжваха до деня, когато Ной 
влезе в ковчега, и дойде потопът и ги 
погуби всички” (Лука 17:26, 27). 

Предпотопният свят
„Преди унищожението на стария 

свят с потоп имаше талантливи хора, 
хора, притежаващи умения и позна-

ние. Но те се извратиха във въобра-

жението си, защото изключиха Бога 
от плановете и съветите си. Те бяха 
мъдри, но само за да вършат това, 
което Бог никога не им е казвал да 
правят – мъдри да вършат зло.”¹ 

Човешката раса се разрасна мно-

го бързо, подобно както се разрасна 
и нечестието. Отминаха само десет 
поколения и можеше да се каже вече, 
„че се умножава нечестието на човека 
по земята и че всичко, което мислите 
на сърцето му въображаваха, беше 
постоянно само зло. . . . И земята се 
разврати пред Бога; земята се изпъл-

ни с насилие” (Битие 6:5, 11).
Това беше една сцена на пълна 

развратеност. В човешката раса ня-

маше нищо добро; сърцата на хората 
бяха дотолкова развратени, че от тях 
не излизаше нищо друго освен „зли 
мисли, убийства, прелюбодейства, 
блудства, кражби, лъжесвидетелства, 
хули“ (Матей 15:19.) В резултат от 
умишленото игнориране на Божието 
слово от страна на хората те се уда-

виха във водите на потопа.

Каква беше грешката им? 
Как се случи това?

„Грехът на предпотопните хора се 
състоеше в извращаване на това, 
което само по себе си беше законно. 
Те поквариха Божиите дарове, като 
ги използваха, за да обслужват его-

истичните им желания. Угаждането 
на апетита и низката страст напълно 
изврати въображението им. Предпо-

топните хора бяха роби на Сатана, те 
бяха ръководени и контролирани от 
него.”² 

Ядене и пиене
„Бог не осъди предпотопните хора 

за това, че ядяха и пиеха; Той им бе 
дал плодовете на земята в голямо 
изобилие, за да осигури физическите 
им нужди. Техният грях се състоеше 
в това, че приемаха тези дарове без 
благодарност към Дарителя и се при-

низиха чрез неконтролируемо угаж-

дане на апетита си.”³ 
„Жителите на света в Ноевите дни 

бяха унищожени, понеже се бяха раз-
вратили чрез угаждане на извратения 
си апетит.”⁴

„Те изпитваха удоволствие да отне-

мат живота на животните. Използваха 
ги за храна, което засили  озвереност-

та и насилието, като ги направи да 
гледат на човешката кръв с удивител-

но безразличие.”⁵

Женене и омъжване
„Законно беше за [предпотопни-

те хора] да се женят. Бракът беше в 
реда, зададен от Бог; той беше една 
от първите институции, които Той 
учреди. Бог разпореди специални 
указания във връзка с това поста-

новление, придавайки му святост и 

красота; но тези указания бяха забра-

вени, а бракът се изврати, за да об-

служва страстта.”⁶ 
Началото на покваряването на тази 

божествена институция бе поставено 
чрез неподходящо съвпрягане. За жа-

лост, верните синове на Сит изгубиха 
моралния си компас, спирайки погле-

да си върху ослепителната красота на 
нечестивите дъщери на Каин, като ги 
избираха за свои жени — харесвайки 
в тях не някакви добродетели, а един-

ствено и само външната им красота.
„Когато Божиите синове се смесиха 

с човешките, те се развратиха и чрез 
смесени бракове с тях, посредством 
влиянието на своите жени, изгубиха 
своя особен, свят характер и се свър-

заха със синовете на Каин в тяхното 
идолопоклонство. Мнозина отхвър-

лят страха от Бога и потъпкват под 
нозете си Неговите заповеди.”⁷ 

С въвеждане на полигамията, кол-

кото повече мъжете увеличаваха 
броя на своите жени, толкова повече 
се разрастваше нечеситето и окаян-

ството.
„Сатана беше проучил много вни-

мателно и работеше целенасочено 
да изврати брачната институция, да 
обезсили задължителността й и да 
намали свещения й характер; тъй 
като нямаше по-сигурен начин да из-
личи Божия образ в човека и да отво-

ри вратата към окянство и порок.”⁸

Лоши приятели
Една стара поговорка гласи: „Кажи 

ми с кого дружиш и аз ще ти кажа ка-

къв си ти.” Библията ясно отбелязва: 
„Не се мамете: лошите другари пок-
варяват добрите нрави” (1 Коринтяни 
15:33). Това беше тъжният случай на 
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мнозина в дните на Ной, които знаеха 
истината, бяха приели и живееха ис-

тината — но избирайки лоши прияте-

ли, с които да общуват, загубиха своя 
морален компас дотолкова, че даже 
загубиха желание за спасението и за-

това бяха погубени. 
„Хората, които повярваха, когато 

Ной започна да изгражда ковчега, 
загубиха вярата си чрез връзки с не-

вярващите, които възбудиха цялата 
онази стара страст за забавление и 
показност.”⁹ 

„Когато благодатното им време при-

ключи, предпотопните хора се отда-

доха на възбуждащи развлечения и 
празненства. Хората, притежаващи 
влияние и власт, положиха неотклон-

ни усилия да задържат умовете на 
другите погълнати в удоволствие и 
веселие, да не би да бъдат впечатле-

ни от последното тържествено преду-

преждение.”¹⁰

Измама и смут
„В дните на Ной изключително мно-

го от хората се противопоставяха на 
истината и бяха упоени от измами. 
Земята се изпълни с насилие. Вой-

на, престъпление, убийство бяха на-

пълно в реда на нещата и стояха на 
дневен план. Точно същото ще бъде и 
във времето преди второто Христово 
пришествие.”¹¹                               

Реалното положение на 
нещата сега 

„Изповядващите се за Христови 
последователи днес ядат и пият с 
пияните, докато имената им стоят на 
почетни места в църковните регис-

три. Невъздържанието притъпява мо-

ралните и духовните сили и подготвя 

пътя за удовлетворяване на низките 
страсти. Множествата не чувстват 
никакво морално задължение да 
обуздаят чувствените си желания, в 
резултат на което стават роби на по-

хотта. Хората живеят единствено и 
само за удоволствията на очите, за 
този свят, за този живот.”¹²

Чревоугодничество
„Днес грехът, изявен чрез невъз-

държание в ядене и пиене, е толкова 
отявлен, че Бог няма как да продъл-

жава да го търпи. Човекът достига до 
крайности в това, което е законно, при 
което цялото му същество понася по-

следиците на престъпването на зако-

ните, които Господ е установил.”¹³
Болести като диабет, остеопороза, 

рак на дебелото черво, наднормено 
тегло, високо кръвно налягане, гуша, 
кариес, сърдечносъдови заболява-

ния, както и много други подриват 
обществото, предимно по причина на 
невъздържанието. Проучванията по-

сочват, че един на всеки пет смъртни 
случая в света е свързан с недобро 
хранене. Причината: прекомерна упо-

треба на сол, захар или месо, както и 
недостатъчна употреба на пълнозър-

нести храни и плодове.

Неморалност
Много християни са дръзнали да се 

съвпрегнат неподходящо, навличай-

ки си горчиви преживявания, за които 
мнозина след това съжаляват. Броят 
на браковете, които са съобразени с 
Божия план, намаляват с всеки изми-

нал ден, докато броят на разводите 
се покачва — подобно както нараства 
броят на еднополовите бракове, одо-

брени от близо 30 държави. Обще-

ството желае да живее необуздано, 
без задръжки и без всякаква отговор-

ност; неморалността е насъщният 
хляб.

„Беше ми представена една ужася-

ваща картина на състоянието на све-

та. Навсякъде изобилства неморал-

ност. Разпуснатостта е особеният грях 
на този век. Никога допреди грехът не 
е надигал уродливата си глава толко-

ва дръзко, както сега. Хората изглеж-

дат вцепенени, а тези, които обичат 
добродетелта и истинската доброта, 
са почти обезсърчени от неговата на-

глост, сила и повсеместност.”¹⁴
Почти са се изгубили моралността 

и принципността, тъй като много хрис-

тияни са избрали лоши другари, което 
ни е направило да изгубим от погледа 
си Спасителя. Носим се по течението 
на обичаите и удоволствията на света 
дотолкова, че напълно рискуваме да 
загубим душата си. 

Насилие и тероризъм
Днес човешката раса, изродена от 

греха, следва същия курс относно те-

роризма. Навсякъде по света стотици 
терористични групи продължават да 
всяват ужас в хората. Из целия свят 
постоянно се говори за терористични 
атаки. Докладва се, че в определени 
верски системи става все по-прием-

ливо да се отнема живота на колкото 
се може повече членове на техните 
религиозни общности. Моралните за-

дръжки започват да се изпаряват.  
В последните 90 години войните 

отнемат живота на повече хора, от-
колкото през предходните 500 години. 
Изчислява се, че само през 20-и век 
във война са загинали 203 милиона 
души, включително 2 милиона деца, 
оставяйки още 4–5 милиона инвали-

ди. Организацията „Спаси децата“ до-

кладва, че годишно повече от 100 000 
бебета умират от въоръжен конфликт. 
Още 73 милиона умират годишно 
чрез аборт. Насилието става все 
по-страшно, точно както е предсказа-

но в пророчеството. (Вж. Осия 4:1–3.)
Нечестност, измама и срив, наси-

лие и кръвопролитие са повсеместни. 
Вдовидиците и сираците са ограбе-

ни от всичко, което имат. Умът е ан-

гажиран с игри, конни надбягвания 
и всевъзможни развлечения. Това 
нечестие и жестокост ще ескалират 
дотам, че Бог ще се разкрие в Своето 
могъщество. Много скоро нечестието 
на света ще достигне граничната си 
точка — и както в дните на Ной Бог 
ще излее съдбите Си.

Изпратен да предупреди 
света

Преди потопа Бог нареди на Ной да 
предупреди света, така че хората да 
имат възможност да се покаят и да 
избегнат погублението. Аналогично 
на това, с приближаване на времето 
на Христовото пришествие Господ 
изпраща слугите Си с предупреж-

дение към хората да се подготвят за 
това грандиозно събитие. Множества 
са живели в нарушение на Божия за-

кон и сега с голяма милост Господ ги 
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призовава да се покорят на Неговите 
свещени предписания. Прощение се 
предлага на всички, които изоставят 
греховете си чрез покаяние и вяра 
в Христа. Но верните на деня биват 
правени за смях подобно както беше 
Ной.

„Във времето на Ной жителите на 
стария свят се смееха и подиграваха 
на това, което определяха като су-

еверни страхове и предчувствия на 
проповедника на правдата. Ной беше 
отричан като някакъв визионер, фа-

натик и паникьор.”¹⁵
„Великите и учени мъже заявиха, че 

такова нещо като потоп, каквото пред-

рича [Ной], никога не е било, нито ня-

кога ще бъде.”¹⁶
„В продължение на сто и двадесет 

години [Господ] им изпращаше пре-

дупреждения чрез слугата си Ной. 
Но те използваха толкова милостиво 
предоставеното им благодатно вре-

ме, за да вземат Ной на подбив. Те 
му изграждаха карикатури и го кри-

тикуваха. Смееха му се за особената 
ревност и дълбокото чувство, с което 
говореше за съдбите, които твърде-

ше, че Бог щял скоро да разпореди. 
Говореха за науката и за законите, 
управляващи природата. А после го 
правеха за посмешище, наричайки го 
откачен фанатик.”¹⁷ 

Тези обидни саркастични забе-

лежки станаха още по-често явле-

ние, след като Ной влезе в ковчега. 
В продължение на седем дни хората 
стояха насъбрани около ковчега, из-
говаряйки думи на присмех и дори на 
неудържима презрителност, правейки 
го обект на посмешище. Днес, подоб-

но както в Ноевите дни, християните и 
самият Христос са вземани на подбив 
и са превръщани в обект на богохул-

ство. Даже по-лошо, представят се 
неверни истории за живота на Исус, 
за да се оправдаят и насърчават пок-
варяващи грехове чрез филми, те-

левизия и др. Апостолът го е описал 
много добре: „Преди всичко знайте 
това, че в последните дни ще дойдат 
подиграватели, които с подигравките 
си ще ходят по своите страсти и ще 
казват: Къде е обещаното Му при-

шествие?” (2 Петър 3:3, 4).
„Господните служители ще бъдат 

наричани ентусиасти [фанатици]. 
Проповедниците ще предупреждават 
хората да не ги слушат. Ной получи 
същото отношение, докато Божият 

Дух го подбуждаше да даде вестта, 
за да стане ясно кой ще чуе и кой ще 
откаже.”¹⁸

„Хората ще отхвърлят тържестве-

ната вест на предупреждение днес, 
както направиха в Ноевите дни. Те 
ще се обърнат към лъжливите учите-

ли, предсказали събитието и задали 
времето, като заявят, че нямат повече 
вяра в нашето предупреждение, от-

колкото в тяхното. Това е отношение-

то на света днес. Неверието е широ-

коразпространено, а проповядването 
за Христовото пришествие е обект на 
подигравка и посмешище. Това прави 
само от по-съществено значение хо-

рата, които вярват в настоящата исти-

на, да изявяват вярата си чрез делата 
си. Те трябва да бъдат осветени от ис-

тината, която изповядват, че вярват.”¹⁹
„Ако християнинът процъфтява и 

напредва, той трябва да прави това 
сред хора, които са чужди на Бога, 
докато е вземан на подбив и му се 
надсмиват. Той трябва да стои, изпра-

вен като палмово дърво сред пусти-

нята.”²⁰ 

Притъпената съвест 
„При Ной вярата беше обединена 

с делата. Изграждането на ковчега 
продължаваше сред подигравки и 
осмиване от страна както на стари, 
така и на млади. Когато видяха този 
последен знак — в ковчега да се вна-

сят провизиите, определени за хора и 
животни — веселбата, запоят и поди-

гравките даже се увеличиха. . . . Раз-
съдъкът беше помрачен от задоволя-

ването на апетита и низките, плътски 
забавления; те отрекоха Господ Бог, 
Който ги е изкупил, при което съвест-
та им стана неподатлива на впечатле-

ния.”²¹ 

Край на благодатта
„В края на седемте дни се насъ-

браха облаци. Гледката пред очите 
им беше нещо ново, понеже хората 
никога не бяха виждали облаци. До-

тогава не беше падал никакъв дъжд; 
земята се напояваше с роса. Облаци-

те се сгъстяваха все повече и повече 
и много скоро започна да вали дъжд. 
Хората се опитваха да си въобразят, 
че все още няма нищо обезпокои-

телно. Но скоро стана ясно, че са се 
отворили небесните прозорци, защо-

то дъждът струеше в мощни потоци; 
за известно време земята погълна 

дъжда; но скоро водата започна да 
се покачва и ден след ден нивото й 
се надигаше все повече и повече. 
Всяка сутрин, констатирайки, че все 
още вали, хората започнаха да се 
споглеждат в отачяние и всяка нощ 
започнаха да повтарят думите: „Още 
вали!“ Това продължаваше от сутрин 
до вечер. 

„В продължение на четиредесет 
дни и четиредесет нощи се излива-

ше дъжд. Водата навлезе в къщите и 
накара хората да отидат в храмовете, 
които бяха издигнали за идолопок-
лонническо поклонение. Но храмо-

вете бяха отнесени. Земната кора се 
разкъса и водата, която се укриваше в 
нейните недра, изригна навън.”²²

Праведните и нечестивите ще про-

дължават да живеят на земята в мо-

ралното си състояние; те ще садят, 
ще градят, ще ядят и ще пият — всич-

ки, без да знаят, че в небесното свети-

лище е произнесено последното, без-

възвратно решение. В Ноевите дни 
хората, останали навън, продължиха 
безгрижния си, подчинен на удоволст-
вия живот и се присмиваха на преду-

прежденията за надвисналия съд — 
така ще бъде и при пришествието на 
Човешкия Син. 

„Тихомълком и незабележимо, по-

добно на среднощен крадец, ще на-

стъпи решителният час, който отбе-

лязва запечатването на съдбата на 
всеки човек, окончателното оттегляне 
на милостивата покана към виновни-

те хора.²³
„Трябва да се възползваме макси-

мално от настоящите възможности. 
Няма да ни се даде друго благодатно 
време, през което да се подготвим 
за небето. Това е единствената и по-

следна възможност да формираме 
характер, който ще ни направи годни 
за бъдещия дом, подготвен от Госпо-

да за всеки, който е послушен на Не-

говите заповеди.”²⁴

Фалшивото покаяние ще 
се повтори

„С усилване на бурята дървета, 
сгради, скали и земя биваха подмята-

ни и запокитвани във всички посоки. 
Ужасът на хора и животни бе неопи-

суем. Над тътена на бурята се учваха 
оплакванията на един народ, който бе 
презирал Божия авторитет. . . . В този 
страховит час те видяха, че престъп-

ването на Божия закон бе причинило 
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гибелта им. Но макар поради страх 
от назаказанието да признаха греха 
си, не почувстваха никакво покаяние, 
никакво отвращение от злото. Ако 
съдбата беше оттеглена, те щяха да 
възвърнат дързкото си отричане на 
небето. По същия начин и когато Бо-

жиите съдби постигнат земята, преди 
да бъде потопена в огън, непокаяни-

те ще знаят точно в какво и къде са 
съгрешили — това, че са презрели 
Божия свят закон. Но въпреки всичко 
няма да преживеят никакво по-истин-

ско покаяние от това на грешниците в 
предпотопния свят.”²⁵

Поради злото си светът ще 
бъде повторно унищожен 

„Чрез Божието слово, . . . тогаваш-

ният свят, потопен от водата загина. 
Така със същото слово и днешните 
небе и земя са натрупани за огън, 
пазени до деня на страшния съд и 
погибелта на нечестивите човеци. . 
. . А Господният ден ще дойде като 
крадец, когато небето ще премине с 
бучение, а стихиите нажежени ще се 
стопят, и земята и каквото се е вър-

шило по нея ще изчезнат” (2 Петър 
3:5–7, 10).

Опасността да се уморим и 
отегчим

„Особено опасно е състоянието на 
тези, които, като се уморяват и отег-
чават на стражата си, се обръщат към 
обектите, упражняващи притегател-

на сила в света. Докато човекът със 
собствен бизнес бива погълнат от 
целта да има печалба, докато този, 
който обича удоволствието, търси как 
да получи удовлетворение, докато 
дъщерята на модата аранжира наки-

тите си — може би точно в този час 
Съдият на цялата земя ще произнесе 
присъдата: „Претеглен си и си наме-

рен недостатъчен.”²⁶ 

Три вида хора в дните на 
Ной

Верните, починали преди потопа.
Отстъпниците (както и тези, които 

като цяло игнорираха предупрежде-

нието).
Верните, които бяха спасени.
„В продължение на сто и двадесет 

години Ной прогласяваше вестта на 
предупреждение към предпотопния 
свят; но само малцина се покаяха. 

Някои от дърводелците, които му 
бяха послужили в изграждането на 
ковчега, повярваха във вестта, но ум-

ряха преди потопа; други от обърна-

тите от Ной отстъпиха от вярата.”²⁷ 
„Много бяха хората, които първона-

чално привидно приеха предупреж-

дението; но не се обърнаха към Бога 
с истинско покаяние. Те нямаха наме-

рение да оставят греховете си. . . . По-

бедени от преобладаващото неверие, 
най-накрая се присъединиха към пре-

дишните си другари в отхвърляне на 
сериозната вест. Някои бяха дълбоко 
убедени и щяха да се съобразят с ду-

мите на предупреждение, но толкова 
много бяха хората, които се присмива-

ха и вземаха всичко на подбив, че те 
се сляха с този дух, не се поддадоха 
на вестта на милост и скоро бяха сред 
най-дръзките и безочливи подиграва-

тели; понеже никой не е така безумен 
и не стига до такива крайности, както 
хората, които са имали светлина ня-

кога, но са се съпротивили на убежда-

ващия Божи Дух.”²⁸

 Божият призив днес
Ной беше от този тип вярващи, кои-

то може да бъдат наречени вестители 
на правдата, придобили Господното 
благоволение. „Ной придоби Господ-

ното благоволение. . . . Ной беше 
човек праведен, непорочен между 
съвременниците си; той ходеше по 
Бога” (Битие 6:8, 9). „С вяра Ной, пре-

дупреден от Бога за неща, които още 
не се виждаха, подбуден от страхопо-

читание, направи ковчег за спасение 
на дома си; чрез която вяра той осъди 
света и стана наследник на правдата, 
която е чрез вяра” (Евреи 11:7).

Ной не достигна до този християн-

ски ръст от само себе си; това беше 
благодарение на благодатта на Исус, 
чрез вяра в Него, като не насочваше 
погледа си към ситуацията по свое 
време, а по-скоро поддържаше не-

прекъсната връзка със своя Спаси-

тел. 
Днес ситуацията е съкрушителна, 

но в Исус, нашия скъпоценен Спаси-

тел, намираме всичко — сигурност, 
помощ и мир. Той е Този, Който раз-
сейва всичките ни съмнения; Той е 
Гарантът за всичките ни надежди, на-

шият Заслон в бурята. 
Скъпи спътници в това поклонни-

ческо пътуване, все още се движим 
пипнешком сред сенките и бъркотия-

та на земните дейности — но нашият 
Спасител ще се яви скоро, за да до-

несе избавление и покой. Нека видим 
с вяра блажения живот, който пред-

стои, както е обрисуван от Божията 
ръка. Скоро битката ще приключи и 
победата ще бъде спечелена. Скоро 
ще видим Този, върху Когото почиват 
надеждите ни за вечен живот. В Него-

вото присъствие изпитанията и стра-

данията в този живот ще избледнеят. 
„Повдигнете главите си, повдигне-

те глави и позволете на вярата си да 
расте непрестанно. Нека тази вяра 
ви ръководи по тясната пътека, която 
води през вратите на града във вели-

кото отвъд, пространното, неограни-

чено бъдеще на слава, определено 
за изкупените.”²⁹   
Източници:
Адвентен библейски коментар 
[Коментар на Е. Г. Уайт], т. 1, стp. 
1090.
Пак там
Патриарси и пророци, стр. 101.
Адвентен библейски коментар 
[Коментар на Е. Г. Уайт], т. 1, стp. 
1090.
Конфликт и кураж, стр. 36.
Патриарси и пророци, стр. 101.
Конфликт и кураж, стр. 36.
Пак там
Ръвю енд хералд, 15 септември 1904.
Патриарси и пророци, стр. 103.
Ръкописи, т. 19, стр. 247.
Патриарси и пророци, стр. 101. 
Конфликт и кураж, стр. 35.
Адвентен дом, стр. 328.
Свидетелства към църквата, т. 4, стр. 
308.
История на Исус, стр. 181.
Адвентен библейски коментар 
[Коментар на Е. Г. Уайт], т. 1, стр. 
1090.
Свидетелства към проповедници и 
евангелски работници, p. 233.
Свидетелства към църквата, vol. 4, p. 
308. 
Адвентен библейски коментар 
[Коментар на Е. Г. Уайт], т. 3, стp. 1151. 
Ръкописи, т. 19, стp. 387.
Знамения на времето, 10 април 1901. 
Великата борба, стр. 491. 
Събитията на последните дни, стр. 
236, 237.
Патриарси и пророци, стр. 99.
Великата борба, стр. 491.
Адвентен библейски коментар 
[Коментар на Е. Г. Уайт], т. 1, стp. 
1088.
Патриарси и пророци, стр. 95.
Пророци и царе, стр. 732.

ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията  19



20 ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията

Петък, 10 декември 2021

СЪВРЕМЕННИ ИЗМАМИ

Джеофри 
Кастро

Неверни новини
Изразът „неверни новини“ се от-

нася за разпространението на лъж-

ливи новини, което последва в из-

граждане на един опасен кръг от 
дезинформация. Такъв е често слу-

чаят, когато на обективните факти се 
отдава по-малко внимание, отколко-

то на повърхностното провокиране 
на емоции или лични убеждения за 
оформяне на общественото мнение. 

Политиците често манипулират ис-

тината, като изказват огромни лъжи 
— при този вид политическа кому-

никация емоцията преобладава над 
разума. Манипулация, половинчати 
истини или директно изказани стра-

тегически лъжи изиграват своята 
роля при оформяне на идеята, която 
хармонира със зададения тренд, и 
са в състояние да унищожат напъл-

но влиянието на хората, считани от 
манипулаторите за техни противни-

ци. 

Авторът на неверните 
новини

Практиката да се разпространяват 
неверни новини и слухове е същест-

вувала още преди сътворяването 
на човешката раса. Когато на небе-

то избухна бунт, Сатана започна да 
преследва линия на конфронтация 
срещу Божието управление, като си 
служеше с този вид оръжие. Лукави-

те и неверни слухове на върховния 

неприятел, че Бог е несправедлив 
и законът Му е потискащ — както и 
идеята, че би могло да се установи 
една по-добра система на управле-

ние, започнаха да циркулират сред 
ангелите. „Неща от голяма стойност 
бяха въвлечени в този конфликт. . 
. . Трябваше да се даде отговор на 
въпроси като: Дали Божият закон е 
несъвършен, има ли нужда той да 
бъде коригиран или анулиран? Или 
е неотменим? Дали Божието упра-

влени е стабилно? Или се нуждае 
от известни промени? При това тези 
въпроси трябваше да получат отго-

вор не само пред лицето на съще-

ствата, живеещи в Божия град, а и 
пред обитателите на цялата небесна 
вселена.”¹ 

Резултатът от тази дейност е ката-

строфичен. Влиянието се разпрос-

транява до такава степен, че бунтът 
помита една трета от ангелите, които 
впоследствие биват изхвърлени от 
небето на земята. (Откровение 12:4.) 

Неверни новини 
достигат земята

Сатана се домогва до Ева с едно 
злонамерено предложение — слух, 
който уж дочул: „Истина ли каза Бог 
да не ядете от всяко дърво в гра-

дината?” (Битие 3:1, втората част). 
След като я улавя в мрежата си, Са-

тана й представя неверната новина: 
„Но знае Бог, че в деня, когато ядете 

от него, ще ви се отворят очите и ще 
бъдете, като Бога, да познавате до-

брото и злото” (стих 5). Не забравяй-

те, че неверните новини кореспонди-

рат на емоциите, така че разсъдъкът 
бива подтиснат и личността бива 
манипулирана да постъпи именно 
по начина, замислен от автора на 
въпросните лъжи. Сатана е майстор 
в задействането именно на този ме-

ханизъм на манипулация! 

Една информационна 
борба

При управлението на Седекия 
Юда се намира в робство на халдей-

ците. Цар Навуходоносор покорява 
град Ерусалим, разпуска храмовите 
служби и дори посяга на свещените 
съдове, като ги откарва във Вавилон. 
Цялата тази трагедия се разиграва 
в следствие на отстъпничеството 
на избрания Божи народ, но Господ 
използваше тази тежка опитност, за 
да ги изцели от злото на идолопо-

клонството — при това този процес 
на възстановяване трябваше да про-

дължи 70 години.
Именно при тези обстоятелства 

възниква една информационна бор-

ба в Ерусалим, както и в цялата на-

ция. Докато Бог изпраща ясни вести, 
призовавайки народа да се обърне 
от лошите си пътища и да се поко-

ри на вавилонския плен за опреде-

леното време от 70 години, Сатана 
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използва т.нар. „пророци“, които 
предадоха противополжната вест, 
предназначена да смълчи съвестта 
на Божия народ и да го накара да 
очаква бързо възстановяване, без 
да бъдат изпълнени условията на 
покаяние и реформация. В Еремия 
27:16 и 17 наблюдаваме тази кон-

фронтация между реалната истина 
спрямо неверните новини: „Говорих 
и на свещениците и на всички тия 
люде, като рекох: Така казва Господ: 
Недейте слуша думите на пророци-

те си, които ви пророкуват, казвайки: 
Ето, съдовете на Господния дом ще 
се донесат подир малко от Вавилон; 
защото те ви пророкуват лъжа. Не-

дейте ги слуша; слугувайте на вави-

лонския цар и живейте; защо да се 
запусти тоя град?”

Сатана, подстрекателят на не-

верните новини, използва по умел, 
лукав начин своите посредници, за 
да отмени истините, представени 
от небето. Лъжепророкът Анания се 
явява в храма и в присъствието на 
свещениците и целия народ изнася 
следната вест: „Така говори Господ 
на Силите, Израилевият Бог, като 
казва: Строших хомота на вавилон-

ския цар. Вътре в две цели години 
ще върна в това място всичките съ-

дове на Господния дом, които вави-

лонският цар Навуходоносор взе от 
това място и занесе във Вавилон; и 
в това място ще върна, казва Господ, 

Юдовия цар Иехония, Иоакимовия 
син, и всичките Юдови пленници, 
които отидоха във Вавилон; защото 
ще строша хомота на вавилонския 
цар” (Еремия 28:2–4). 

Предстои да очертаем някои от 
характеристиките на подправената 
новина:

Такава новина си поставя за цел 
да привлече колкото се може по-го-

лямо внимание. 
Тя е привидно вярна и максимално 

имитира истинската новина (както по 
източник, така и по външна форма, и 
по степен на значимост). 

И на последно място, хората бяха 
прилъстени от този неверен доклад, 
който поласка сетивата им, в резул-

тат на което отхвърлиха истината и 
не потърсиха истинското покаяние 
— и накрая това, което остана от 
свещените съдове в храма, беше 
разграбено, а храмът унищожен в 
пламъци. (Еремия 52:12–15.)

Информационната война 
в дните на Христос

Земната мисия на Исус беше пре-

изпълнена със знамения и чудеса, 
които се разпространяваха бързо. 
Цели тълпи се насъбираха на мяс-

тото, откъдето Той минаваше. Те 
слушаха внимателно думите Му и 
наблюдаваха великите чудеса, които 
след това описваха пред семейства-

та и съседите си. 
Сатана не запази мълчание от-

носно тази действителност. Той за-

почна да разпространява неверни 
новини и слухове, за да прекрати 
— или най-малкото да възпрепят-

ства — мощната спасителна служба 
на Христос. Измежду циркулира-

щите слухове имаше и такъв, който 
очерняше произхода на Исус, които 
слухове бяха разпространявани от 
фарисеите: „Исус отрече, че евреите 
са деца на Авраам. Той каза: „Вие 
вършите делата на баща си.“ Те Му 
отвръщат подигравателно: „Ние не 
сме родени от блудство; един Баща 
имаме, Бога.“ Тези думи, намекващи 
за обстоятелствата порай Неговото 
рождение, бяха предназначени да 
уязвят Христос в присъствието на 
всички, които започваха да вярват в 
Него. Исус не обърна внимание на 
долната инсинуация.”²

Още една разпространявана не-

верна новина беше, че Исус е обла-

дан от Веелзевул — което е пред-

полагаемата причина, поради която 
Той изгонва демони. (Марк 3:22.) Пу-

ска се също и неверната новина, че 
е чревоугодник и пияница, който об-

щува с лоши другари. (Лука 11:19.)
Дори при възкресението на Хрис-

тос врагът се опитва да всади лъж-

лива новина, определена да изопачи 
чудното събитие: „Когато те отидоха, 
ето, някои от стражата дойдоха в 
града и известиха на главните све-

щеници всичко, що бе станало. И те, 
като се събраха със старейшините и 
се съвещаваха, дадоха на войници-

те доволно пари и рекоха: Кажете, че 
учениците Му дойдоха през нощта и 
Го откраднаха, когато ние спяхме. И 
ако слух за това стигне до управите-

ля, ние ще го убедим, а вас ще на-

правим да нямате грижа. Те, прочее, 
взеха парите и постъпиха, както бяха 
научени. И това, що те казаха, се 
разнесе между юдеите и продължа-

ва даже и до днес” (Матей 28:11–15). 
Много жалко, че тази неверна нови-

на преобладава и до днес сред хора-

та, които са били някога Божи народ! 
Платформите за дигитална ко-

муникация използват алгоритми, 
които разпространяват наличното 
съдържание по интернет според 
най-релевантните интереси за всеки 
потребител. Задавайки филтрирана 
информация под условие, хората, 
които подават материали онлайн, се 
стремят да достигнат тези отделни 
потребители със специфично съдър-

жание, за да ги задържат свързани, 
колкото се може по-продължително. 
Нека също имаме предвид, че ин-

формационният поток в социалните 
мрежи се актуализира непрекъснато 
не само по критерий релевантност 
за потребителя, но и съобразно обе-

ма на реакции спрямо публикацията 
— с което тези мрежи валидират но-

вината единствено чрез степента на 
нейното разпространение. Потреби-

телите вярват, че по-значимите но-

вини предполагат по-голяма степен 
на достоверност. Това позволява об-

щественото мнение да бъде манипу-

лирано, като реално се прави така, 
че циркулирането на подвеждащо 
съдържание да се разпространява 
масово. Вторичните ефекти от тази 
дирижирана информация причинява 
поляризация и непоносимост между 
хората, които поддържат различни 
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гледни точки, понеже всеки става 
само още по-утвърден в собствено-

то си мнение, захранвайки се с перс-

пективи, които кореспондират на 
предубедените му идеи. 

Християнинът изправен 
пред неверни новини

Посредством социалните мрежи 
ставаме не само потребители, но и 
генератори или репликатори на ин-

формация, която се разпространя-

ва за секунди и повлиява на хората, 
които са наши контакти — включи-

телно хората в църквата, към която 
принадлежим. Това прави христия-

нина високоотговорен.

Приемане на 
информация

В своя прием на информация 
християнинът трябва да филтрира 
същата с помощта на екраниращия 
филтър на Божието слово. Съве-

тът на апостол Павел е много ясен: 
„Всичко изпитвайте” (1 Солунци 
5:21), или както Новата международ-

на версия предава това: „изпитвайте 
ги всичките.”

Християнинът не може да възлага 
вяра на онлайн информация, без да 
е потвърдил произхода и сигурността 
й особено когато такава информация 
е от религиозно естество. Възможно 
е вярващият да бъде подведен в 
убежденията си и той/тя да бъде от-

веден по пътя на погублението: „Има 
път, който се вижда прав на човека, 
но краят му са пътища към смърт” 
(Притчи 16:25). Ако перифразираме 
този стих във връзка с неверните 
новини, бихме казали, че има нови-

ни, които изглеждат верни, но краят 
им води към объркване и духовна 
смърт. Дори и да не става дума за 
буквални новини, днес псевдорели-

гиозни публикации изобилстват със 
зловредни теории и доктрини. Сата-

на предлага това съдържание, за да 
унищожи посвещението в живота на 

вярващите, което ни задължава да 
бъдем постоянно нащрек в своя при-

ем на информация, като никога не 
забравяме съвета на апостол Павел: 
„за да не бъдем вече деца, блъскани 
и завличани от всеки вятър на уче-

ние, чрез човешката заблуда, в лу-

кавство, по измамителни хитрости” 
(Ефесяни 4:14).

„Поднасят се суетни приказки в 
качество на важни истини, а при 
ноякои играят действително ролята 
на изпити. Така възниква конфликт, 
а умовете се отклоняват от насто-

ящата истина. Сатана знае, че ако 
може да направи мъже и жени да 
бъдат погълнати от незначителни 
детайли, няма да се отдаде внима-

ние на по-значителните въпроси. Той 
ще предостави изобилен материал, 
който да ангажира вниманието на 
хората, настроени да се занимават с 
незначителни, несъществени теми.”³ 

Генериране или 
разпространяване на 
информация

При генериране на информация 
или разпространяване публикации 
на трети страни трябва неизменно 
да имаме предвид, че седмата за-

повед забранява да принасяме лъж-

ливо свидетелство. (Изход 20:16.) 
Тази заповед може да се тълкува в 
следния разширен смисъл: „Да не 
разнасяш лъжлив слух. Да не туриш 
ръка с неправедния, за да бъдеш 
свидетел в полза на неправдата” 
(Изход 23:1). Следователно хрис-

тиянинът не може да си позволи да 
разпространява неверни или изопа-

чени новини, които в крайна сметка 
подриват благонадежността му като 
личност, подриват надежността на 
църквата и увреждат представянето 
на чистото благовестие за Исус пред 
един свят, който погива в блатото на 
греха. 

„В настоящото време много изма-

ми се преподават за истина. Някои 

от братята ни преподават възгледи, 
които не можем да одобрим. Навли-

зат чудновати идеи, деформирани 
и особени тълкувания на Писания-

та. Някои от тези учения може и да 
изглеждат като чертички и точки, но 
със сигурност ще нараснат и ще се 
превърнат в капани за неопитните. 

„Предстои ни една решителна ра-

бота. Не оставяйте врагът да ни пра-

ви да се отклоняваме от прогласява-

нето на определената истина за това 
време, като пренасочва вниманието 
ни към чудновати идеи.”⁴ 

Предвид пандемията, която при-

теснява нашата планета, както и 
последвалото разтърсване за църк-
вата и нуждата й да се събуди от ми-

сионската си летаргия, възникнаха 
много, при това истински притесне-

ния, които, тъй като не са подложени 
на едно систематично изучаване в 
контекста на великата борба между 
Христос и Сатана, както и в конте-

кста на спасителния план, произ-

веждат чудновати идеи, агажиращи 
време и усилия, каквито би следва-

ло да се отдадат на прогласяването 
на тържествените истина за това 
време. Измежду идеите, които е въз-

можно да ни ангажират, са: опити да 
се определи дата за неделния указ, 
ангажиране с папските енциклики 
и пр. Дали мисията на църквата се 
състои в подобен тип информация? 
Дали подобни въпроси трябва да се 
представят пред хората? 

„Ако повдигате въпроси по отно-

шение на това какво трябва да пре-

подавате пред хората, темите, върху 
които трябва да задържате внима-

нието, идете директно при темите на 
Великия Учител и последвайте Него-

вите указания. . . . 
„Не позволявайте нищо да отвлече 

вниманието ви от въпроса: „Какво да 
сторя, за да наследя вечен живот?“ 
(Лука 10:25). Това е въпрос на жи-

вот и смърт, който всеки един от нас 
трябва да реши за вечността. Нека 
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умът бъде натоварен със съзнание-

то за важността на тържествената 
истина, която притежаваме. Хората, 
които позволяват умът им да се раз-

сейва в търсене на евтини, малова-

жни теории, имат нужда от обръща-

не.”⁵ 
„Бог желае мъже и жени да мислят 

трезво и откровено. Те трябва да се 
издигат към по-високо и все по-ви-

соко ниво, без да се задоволяват с 
достигнатия хоризонт, а да търсят 
все по-широк и по-висок такъв. Като 
гледат към Исус, те трябва да се 
преобразяват, съобразени с Него-

вия образ. Те трябва да прекарват 
времето си в търсене на дълбоки-

те, вечни истини на небето. Тогава 
в религиозната им опитност няма 
да има нищо лекомислено. Като 
изучават великите истини на Божи-

ето слово, те издържат, като гледат 
Този, Който е невидим. Те виждат, че 
най-въздигащите, облагородяващи 
истини са тези, които са най-тясно 
свързани с Източника на всяка исти-

на. И като се учат от Него, техните 
мотиви и симпатии стават твърди и 
непроменими; понеже впечатления-

та, направени от Този, Който е все-

мъдър, са състоятелни, насищащи и 
трайни. Живата вода, която Христос 
дава, не е като повърхностен поток, 
който бълбука за кратко, след което 
пресъхва. Живата вода извира във 
вечен живот.”⁶ 

Възможно е в желанието си да 
събудим хората да изпаднем в 
грешката да им представяме и да 
разпространяваме странни и чуд-

новати теории, дори да стигаме до-

там, че да насилваме библейската 
вест в насока, която придава сила 
на думите ни. Това е погрешно и не 
допринася за напредъка на истина-

та. Напротив, то само ще произведе 
моментен интерес, който ще при-

ключи в закоравяване на сърцето и 
ще се окаже съблазън за неопитни-

те души. 
Належащата ни задача е да про-

повядваме Исус в Неговата чистота, 
приканвайки хората да спрат очите 
си върху Него, представяйки изкупи-

телния план ясно, като ги увещава-

ме да живеят с „вяра, която действа 
от любов“, а не от страх.

„Нека следваме откритата Божия 
воля. Тогава ще знаем, че светли-

ната, която получаваме, идва от Бо-

жествения Източник на всяка свет-

лина. Хората, които съдействат на 
Христос, са стъпили на безопасно 
място. Бог ги благославя богато, тъй 
като посвещават енергиите си на де-

лото светът да бъде избавен от пок-
варата. Христос е нашият пример. 
Като гледаме към Него, ние трябва 
да се преобразяваме по Негов об-

раз, от слава към слава, от характер 
към характер. Това е нашата работа. 
Бог да ни помогне да представяме 
Спасителя по правилния начин пред 
света.”⁷ 

Единственият сигурен 
източник на истина 

Изобилно много са новините, 
блогпостове, псевдорелигиозни ви-

деа, както и други информационни 
източници с подвеждащо съдържа-

ние; те са достъпни за всеки, който 
има достъп до интернет, и са се пре-

върнали в ефективен инструмент 
на Сатана не само за да измамват 
непредпазливия и лековерния, но и 
за да уловят безгрижния, който не 
следва верния пример на беряните, 
които „всеки ден изследваха Писа-

нията, за да видят дали това е вяр-

но” (Деяния 17:11).
„Имаме нужда да изследваме Пи-

санията всеки ден, за да познаем 
Господния път и да не бъдем изма-

мени от религиозни софизми. Све-

тът е пълен с неправилни теории 
и прелъстителни спиритични идеи, 
склонни да унищожат чистото ду-

ховно възприятие и да отклоняват 
от истината и святостта. Именно в 
тези времена трябва да обърнем 
внимание на предупреждението: 
„Никой да ви не мами с празни думи“ 
(Ефесяни 5:6).”⁸ 

Нашата единствена сигурност се 
състои в ежедневното систематично 
изучаване на Библията с молитва. 
За да избегнем да не бъдем подве-

дени от неверни религиозни новини 
и конспирационни теории, които от-

клоняват очите ни от Христос, „начи-

нателя и усъвършителя на нашата 
вяра“ (Евреи 12:2), трябва да на-

правим откритото Божие слово свой 
единствен благонадежден съветник. 

Заключение
Преди много години местна но-

винарска емисия оповестява, че 
голяма банка търси експерт, който 

да разпознава фалшифицирани 
банкноти. Възползвайки се от тази 
възможност, един изтъкнат младеж 
се явява, уверен, че ще бъде нает. 
На интервюто с управителя той 
твърди, че познава всички фалши-

фикати, и излага експертизата си. 
Управителят го поглежда втренче-

но и заявява: „Вие не сте човекът, 
от когото имам нужда!”

„Но защо?” отвърнал младият чо-

век.
„Фалшифицираните банкноти се 

срещат ежедневно, видни ми гос-

подине,” бил отговорът на банкера. 
„Но ние всъщност имаме нужда от 
човек, който познава истинската 
банкнота, понеже това ще го напра-

ви да съумее уверено да разграни-

чи фалшификатите.” 
Няма причина да се спираме и 

да губим време, представяйки или 
хранейки се с фантастични тео-

рии и неверни новини, изнасяни по 
дигиталните и социалните медии. 
Това, от което се нуждаем належа-

що, е да посвещаваме достатъчно 
време на ежедневно и систематич-

но изучаване на Божията истина, 
представена в Неговото вдъхнове-

но Слово: „и ще познаете истината, 
и истината ще ви направи свобод-

ни” (Йоан 8:32). 
„Братя и сестри, ценете и изуча-

вайте истините, които Бог е дал на 
вас и на децата ви. Не отдавайте 
време в опит да научите това, кое-

то не представлява духовна по-

мощ. „Какво да сторя, за да имам 
вечен живот?“ (Лука 10:25). Това е 
въпросът от най-голяма важност и 
той получи съвсем ясен отговор. 
„Какво е писано в закона? Как че-

теш?”⁹  
Бог да ни пази да не попаднем в 

капана на неверните новини, гене-

рирани от бащата на лъжите, и да 
не бъдем камъни за препъване на 
нашия ближен, като генерираме 
или разпространяваме лъжи. Амин.    
Източници:
1. Триумфиращият Христос, стр. 
289.
2. Животът на Исус, стр. 467.
3. Избрани вести, кн. 1, стp. 170.
4. Пак там, стp. 169.
5. Пак там, стp. 171.
6. Пак там, стp. 172.
7. Пак там
8. Пак там, стp. 170.
9. Пак там, стp. 174.



По-близо от всякога
Като адвентист, да изгубите ня-

кого, който е близък на сърцето ви, 
чрез смърт в началото на 1844 г. ве-

роятно не би било така болезнено, 
както е днес. 

Макар днес да се утешаваме с уве-

рението за възкресението, не знаем 
с точност деня, в който това ще се 
случи, но през 1844 г. всички адвен-

тисти са били уверени, че Христос 
ще дойде на 22 октомври същата 
година и следователно тогава ще ви-

дят възкресени своите обични, кои-

то сега почиват в гроба. Каква утеха 
само за опечалените семейства! 

Чарлз Фич, един от ревностните 
адвентни пионери, умира само осем 
дни преди деня, в който църквата оч-

аква Исус да се завърне. Тогава той 
бил съвсем млад, едва на тридесет 
години, но внезапно се разболял 
очевидно след проведените кръще-

ния в няколко студени дни, преди 
деня на смъртта му в понеделник, 
на 14 октомври 1844. Можем да си 
представим само колко утешително 
за съпругата и за двете му деца е 
било да вярват, че ще го видят отно-

во вторник същата седмица. 
О, с какво ли нетърпение са очак-

вали онзи ден! Но Исус не идва на 22 
октомври, след което едва ли можем 
да си представим разочарование-

то на майката и двете й деца. Онзи 
вторник те навярно са изплакали 
всички онези сълзи, които са сдър-

жали предходната седмица. 

Изминават почти две столетия, но 
скоро тази майка и двете й деца, кои-

то също почиват в сън сега, ще имат 
привилегията да се съберат отново 
със своя скъп съпруг и баща. Въпре-

ки че адвентните пионери разбират 
погрешно събитието, което се случ-

ва в 1844 г. (Христос влиза в Све-

тая-светих на небето, а не се връща 
на земята), пророчеството не пропа-

да, а сега то е по-близо от всякога.
„Да се не смущава сърцето ви; вие 

вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В 
дома на Отца Ми има много обита-

лища; ако не беше така, Аз щях да 
ви кажа, защото отивам да ви пригот-

вя място. И като отида и ви приготвя 
място, пак ще дойда и ще ви взема 
при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз 
да бъдете и вие” (Йоан 14:1–3).

Пророчесвата за края на този свят 
са се изпълнили и продължават 
да се изпълняват в момента. Един 
ден учениците идват при Исус с въ-

прос. „И когато седеше на Елеонския 
хълм, учениците дойдоха при Него 
насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще 
бъде това? И какъв ще бъде белегът 
на Твоето пришествие и за свършека 
на века?” (Матей 24:3).

Исус в отговор казва: „И ще чуете 
за войни и за военни слухове. . . За-

щото ще се повдигне народ против 
народ и царство против царство; и 
на разни места ще има глад и тру-

сове” (Матей 24:6, 7). „Но през ония 
дни, подир оная скръб, слънцето 
ще потъмнее, луната няма да даде 

светлината си, звездите ще падат от 
небето, и силите, които са на небе-

то ще се разклатят” (Марк 13:24, 25). 
„Човеците ще примират от страх и от 
очакване онова, което ще постигне 
вселената, защото небесните сили 
ще се разклатят” (Лука 21:25, 26). „И 
това благовестие на царството ще 
бъде проповядвано по цялата все-

лена за свидетелство на всичките 
народи; и тогава ще дойде свърше-

кът” (Матей 24:14).
Всички пророчества по-горе, по-

сочени от Христос, са се изпълнили 
или се изпълняват, но изпълнението 
на едно от тях – „Това благовестие на 
царството ще бъде проповядвано по 
цялата вселена за свидетелство на 
всичките народи,” следва да бъде 
изпълнено от нас, с Божията благо-

дат. 
При това Библията ни казва, че 

можем да ускорим пришествието 
на Исус: „като чакате и забързвате 
идването на Божия ден, в който не-

бесата възпламенявани ще се раз-

валят и стихиите разгорявани ще се 
стопят!” (2 Петър 3:12).

Как можем да забързаме 
НЕговото идване?

A. Като проповядваме благове-
стието. Един начин да забързаме 
Исусовото явление е като се ангажи-

раме повече с разпространяването 
на благовестието. Не можем просто 
да оставяме ежедневният ни трудов 
живот да тече, за да постигаме зем-
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ни неща; да, ние имаме временни 
нужди, за чието задоволяване се оч-

аква да работим, но това не е дос-

татъчно. Какво жертваме за Христос 
днес? „Ние сме Христови войници; 
и от хората, които се включват в Не-

говата армия, се очаква да вършат 
трудна работа, работа, която ще на-

прегне всичките им енергии до краен 
предел. Трябва да сме наясно, че 
животът на един войник е живот на 
настъпателно воюване, на упоритост 
и издръжливост. За нас е определе-

но да понасяме изпитания заради 
Христос. Ние не участваме в някакви 
изкуствени или имитативни битки.”¹  

Интересно е, че 2 Петрово 3:14 ни 
казва как, като участваме в разпрос-

траняването на благовестието, ние 
биваме опазени в мир (истинския 
мир, който само Исус може да даде), 
без петно и безукорни: „Затова, въз-

любени, като очаквате тия неща, ста-

райте се да се намерите пред Него в 
мир, без петно и безукорни.” 

Б. Като посещаваме църковните 
събрания. Семпли неща като по-

сещаване на молитвени събрания, 
лагерни събрания, младежки кон-

ференции и др. с намерението да 
бъдем благословение на присъст-

ващите там, ще промени живота на 
хората около нас и ще ги доведе при 
Исус. „Никога не подхранвайте ми-

сълта, че може да сте християни, а 
да се оттеглите вътре в себе си. Все-

ки един съставлява част от голямата 

мрежа на човечеството, при което 
естеството и качеството на нашата 
опитност ще се обуславя в значи-

телна степен от преживяванията на 
онези, с които се свързваме. . . . То-

гава нека не изоставяме това да се 
събираме заедно.”²  

В. Като бъдем щедри. Да бъдем 
щедри в приносите си и верни в де-

сятъците също ще ускори проповяд-

ването на благовестието. „Защото 
Господ ви казва: „Събирайте си съ-

кровища на небесата.“ „Инвестирай-

те средствата си, за да направите 
Моето дело да напредва, за да от-

кривате нови полета, така че светли-

ната на настоящата истина да може 
да огрее всички части на света.’”³ 

Г. Като живеем благовестието за 
Исус. Като свидетелстваме в еже-

дневната си обхода, проявявайки се 
като честни, търпеливи и грижовни, 
ще покажем на другите, че сме заг-
рижени за предстоящия свят, и ще 
мотивираме души да пожелаят да 
познаят Господа и надеждата, която 
държим. „Господ ни е почел, като ни 
е избрал за Свои войници. Тогава 
нека воюваме смело за Него, под-

държайки правото във всяка сделка. 
Изправността във всяко отноше-

ние е от съществено значение за 
войнстването на душата. Докато во-

ювате за победа над всяка своя на-

клонност, Той ще ви помогне с Духа 
Си, за да бъдете внимателни и пред-

пазливи във всяко свое действие, 
така че да не дадете повод на врага 
да злослови срещу истината.”⁴  

Проявявате ли милост и проща-

телност, изявявате ли действително 
Исус в своя живот, като по този начин 
правите хората около вас да просла-

вят вашия небесен Отец?
„Библията изисква и настоява да 

бъдем любезни; тя представя много 
примери за несебелюбив дух, любез-

на милост, темперамент, който пече-

ли, с които се отличава истинската 
учтивост. Всичко това е отражение 
на Христовия характер. Всичката 
реална нежност, любезност и почти-

телност в света, дори сред хората, 
които не признават Неговото име, 
е от Него. При това Той желае тези 
характеристики да бъдат съвършено 
отразени в Неговите деца. Неговото 
намерение е хората да виждат в нас 

Неговата красота.”⁵  
Пазите ли съботата по такъв начин, 

който разкрива пред вашите прияте-

ли и роднини, че искрено вярвате в 
скорошното явление на Христос?

Имате ли напредък в здравната 
реформа, като така изявявате пред 
света, че пътувате за един по-добър 
свят?

Обличате ли се по такъв начин 
(съгласно библейските принципи и 
добрия вкус), че другите да могат да 
видят, че сте Божие дете? 

„Ако сърцето е наред, думите, об-

леклото и постъпките ви ще бъдат 
наред.”⁶ 

Обединени ли сте с братята си, 
като говорите добро за църквата си и 
за нейните работници, като ги обича-

те и се молите за тях, така че хората, 
с които контактувате, да могат да ви-

дят, че сте ученик на Исус?
„По това ще познаят всички, че сте 

Мои ученици, ако имате любов по-

между си” (Йоан 13:35).

Това е възможно само 
ако бъдете близо до Исус

Да поддържаме общение с Исус 
чрез изучаване на Неговото слово и 
молитва, ще ни даде сила да се от-

делим от света и неговите практики: 
„Светът не възприема издигнатото 
положение да бъдеш син и дъщеря 
на Всевишния. Хората не виждат 
някаква особена стойност в това да 
притежавш един скромен, себеот-

ричащ се дух, търпелива кротост на 
сърцето. Те не познаха, нито оцени-

ха Христос, докато беше на земята, 
а слугата не е по-горен от своя Гос-

подар. Те не можаха да Го разберат; 
и колкото повече се оприличаваме 
на божествения характер на нашия 
Господ, толкова по-неразбирани ще 
бъдем от света. Колкото повече ид-

ваме в общение с Христос, толкова 
по-малко ще бъде общението ни със 
света; понеже не сме от света, сле-

дователно светът не ни познава. На-

шата работа е да търсим най-тясно 
единение с Божия Син, да се учим в 
Неговото училище, да станем крот-

ки и смирени на сърце, да вършим 
делата на Христос, като правим Не-

говото царство да напредва и като 
забързваме Неговото явление.”⁷

„Голямата амбиция на хората, при-

надлежащи на този свят, е да постиг-
нат светския стандарт. Те не могат 
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да видят скъпоценните предимства, 
които се получават в служене на не-

бесния Бог; но децата на светлината 
имат голяма награда, поставена пред 
себе си. За тях службата за Христос 
не е мъчителна, а пълна със задовол-

ство. Той казва: „Моето иго е благо и 
Моето бреме е леко.“ Възлюбени, ако 
Бог ни е възлюбил толкова, няма ли 
да Му служим с всичката си сила 
и няма ли да се стараем да влезем 
през тясната порта, съобразявайки се 
с всяко изискване на Неговото слово? 
Нека се стараем, като бъдем търпе-

ливи да вършим добро, да спечелим 
безсмъртие и венеца на живота. „Все-

ки, който има тази надежда, очиства 
себе си, както Той е чист.”⁸ 

Като сме подготвени да посрещнем 
Исус при Неговото второ пришествие, 
ние водим и други да се подготвят, с 
което следователно ускоряваме Не-

говото явление: „Хиляди, които от-

хвърлят спасителната вест сега, биха 
приели Христос, ако можеха да видят 
красотата на Неговия характер, отра-

зен в Неговите последователи.
„Тогава ще се изненадваме ли, че 

врагът полага всяко усилие, което е 
по силата му, за да създава разделе-

ние, отчуждение и борба в Божията 
църква, така че тя да не може да раз-

крие пред света славата, характера 
на Христос? 

„Време е Божият народ да внесе 
в ежедневното си преживяване пла-

менна любов един към друг. Когато 
любовта на Исус пребъдва в сърцето, 
тя ще се разкрие във всяко действие. 
Ще изчезнат различията в мненията; 
понеже аз-ът ще престане да се стре-

ми към превъзходство. По този начин 
църквата може да стане ярка, грееща 
светлина, а поглеждайки отгоре, Не-

бето може да види, че има едно тяло 
с един дух, една надежда, която при-

тегля към един велик център — Хрис-

тос.”⁹ 
„Когато характерът на Христос бъде 

съвършено отразен в Неговия народ, 
тогава Той ще дойде, за да ги изиска 
като Свои собствени.”¹⁰

Сатана играе на живот и 
смърт за души

Врагът измамва множества с лъж-

ливи надежди, но в това време на 
чакане ние не трябва да обръщаме 
внимание на неговите уловки, а да се 
изкачваме нагоре към небето. 

„Сатана е слязъл с голяма сила; той 
работи с отчаяна енергия, играейки 
на живот и смърт за човешки души. 
Сега има нужда от хора с прозрение и 
разбиране, които ще вникват надъл-

боко и ще разсъждават трезво, хора в 
жива връзка с Христос, възкръсналия 
Спасител. Заобиколени сме от лъжи, 
но Божието слово е твърдата канара. 
Намираме се в деня на очакване; ние 
трябва да очакваме и да забързваме 
настъпването на Божия ден. За нас 
е определено да се изкачваме, да 
не преставаме да се изкачваме все 
по-нагоре към небето.”¹¹ 

Лидерите на народите отчаяно оч-

акват решения за екоголията, реше-

ния за здравето, решения за иконо-

миката. Но този стар свят изглежда 
бързо отправен към края си. 

От нас като християни се очаква 
да бъдем добри настойници и да се 
грижим за поверената ни планета, но 
не може да забравим, че тя ще бъде 
унищожена и подновена не от човек, 
а от Бога. 

Защо хората си правят все още 
илюзията, че въпреки всичко ще има 
някаква възможност да настъпи мир 
и безопасност на планетата, против-

но на всички доказателства, че този 
свят бърза към едно ниво на безпре-

цедентен хаос?
Това е така, защото множества, 

вниманието на които е ангажирано с 
нещата от този свят, не могат да по-

гледнат отвъд този земен живот, мал-

цина вярват, че имат цяло едно небе, 
което да спечелят! 

„В света всичко се намира в със-

тояние на вълнение. Знаменията на 
времето са заплашителни. Идващите 
събития хвърлят сянката си пред нас. 
Божият Дух се оттегля от земята и по 
море и суша настават бедствие след 
бедствие. Има бури, земетресения, 
пожари, наводнения, убийства от вся-

каква величина. Кой може да прочете 
бъдещето? Къде е сигурността? Не 
може да има увереност в нищо, кое-

то е човешко или земно. Хората се 
насъбират с шеметна бързина под 
знамето, което са избрали. Те очак-
ват и наблюдават извън търпение 
действията на своите лидери. Има и 
такива, които очакват, бдят и работят 
за Господното явление. Друга една 
класа започват да се съобразявт с 
ръководството на първия голям от-

стъпник. Малцина вярват от сърце и 

душа, че имаме един ад да избегнем 
и едно небе да спечелим.”¹²  

Пророчеството в Исая 4:1 се изпъл-

нява в пълнота: „И в оня ден седем 
жени ще се хванат за един мъж и ще 
му рекат: Ние ще ядем своя си хляб и 
ще обличаме своите си дрехи, само 
нека се наричаме с твоето име; ти от-

неми нашия срам.”
В пророческия символизъм жена-

та представлява църква (а жените – 
църкви), седем представлява сбор, 
хлябът представлява доктрини, а об-

леклото – праведност. Следователно 
пророчеството казва, че като цяло, 
съществуващите в последните дни 
църкви ще искат само да се наричат 
по името на Исус, а ще поддържат 
своите си доктрини и ще имат собст-

вената си праведност вместо Негова-

та. 
Пастори изнасят меки проповеди, 

за да оставят душите да заспят в 
плътските си страсти. Гласът, изо-

бличаващ показност, себеугаждане, 
блудство и прелюбодейство, е бил 
смълчан, като наместо това от амво-

ните се изричат приятни думи, пред-

назначени да угодят на хората.
„Това, от което църквата има най-го-

ляма нужда в тези дни на опасност, е 
армия от работници, . . . хора, които 
са смели, които са верни; хора, кои-

то имат Христос изобразен отвътре 
и които с устни, докоснати от свещен 
огън, ще проповядват словото сред 
хилядите, които проповядват басни. 
Поради липса на такива работници 
Божието дело залинява, а фатални 
грешки като смъртоносна отрова за-

разяват морала и попарват надеж-

дите на голяма част от човешката 
раса.”¹³  

„При първото Христово идване ан-

гелите разцепиха мълчанието на но-

щта със силни хваления и прогласи-

ха: „Слава на Бога във висините, а на 
земята мир между човеците.“ Той ще 
дойде скоро със сила и голяма слава. 
Хората, които не са се бракосъчетали 
със света, ще осъзнаят, че времето 
изисква нещо повече от едни слаби, 
изтощени, методични беседи. Те ще 
видят, че Словото трябва да е съпро-

водено от пламенност и сила, които 
ще събудят силите на ада, за да се 
противопоставят на предупреждени-

ята. Бог е определил да дойде при 
хората, за да ги събуди от плътската 
им сигурност, така че да успеят да се 
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подготвят за великото събитие, което 
е точно пред нас. . . . Бог няма да при-

еме една дремлива, посредствена 
вест в това време.”14 

„Много гласове се застъпват за за-

блудата; нека вашият глас се застъпи 
за истината. Представяйте теми, кои-

то ще бъдат като зелени пасища за 
овцете от Божието стадо. Не водете 
слушателите си из пустинни пътеки, 
където не биха били по-близо до из-

вора на живата вода, отколкото преди 
да започнат да ви слушат. Предста-

вяйте истината, както е в Исус, като 
разяснявате изискванията на зако-

на и благовестието. Представяйте 
Христос – пътят, истината и животът, 
и говорете за Неговата сила да спа-

сява всички, които дойдат при Него. 
Военачалникът на нашето спасение 
се застъпва за Своя народ не като 
обикновен молител, поставил си за 
цел да събуди съчувствието на Отец, 
а като Завоевател, който изисква и 
претендира за трофеите на Своята 
победа. „Той е способен да спаси до 
краен предел всички, които дойдат 
при Бога чрез Него. Направете този 
факт изключително ясен.”15 

„Който в проповядването си прави 
красноречието най-голямата си цел, 
прави хората да забравят истината, 
която се примесва с неговото ора-

торство. След отшумяване на емо-

цията ще се окаже, че Божието слово 
не е останало в ума, нито сърцето е 
придобило разбиране. Те може да 
изразяват възхищението си от крас-

норечието на говорителя, но не са 
доведени по никакъв начин по-близо 
до точката на решението. Говорят за 
проповедта така, както биха говорили 
за пиеса, а за проповедника – както 
за един артист. Може и да дойдат от-

ново да слушат същия вид беседи, но 
ще си отидат без нужния отпечатък в 
ума и ненахранени.”¹⁶ 

Блажената надежда
Говори се, че любимият ситх на 

Уилям Милър е Тит 2:13: „ожидайки 

блажената надежда, славното явле-

ние на нашия велик Бог и Спасител 
Исус Христос”— от момента на свое-

то обръщане той е живял, ожидайки 
и забързвайки Господното явление.

Адвентният пионер е знаел, че 
единственото решение на пробле-

мите в този свят е второто явление 
на Христос, затова той разтърси све-

та в свои дни, проповядвайки ско-

рошното Христово пришествие. Това 
е била неговата блажена надежда. 

Подобно и от истинските вярващи 
днес се очаква, че ще разтърсят све-

та с вестта на блажената надежда за 
второто пришествие на Христос – в 
този момент, когато светът отново 
спи във фалшива сигурност и номи-

налните църкви очакват светска пе-

чалба и величие. 
„Бог има един народ на земята, 

който с вяра и свята надежда про-

следява хода на бързо изпълнява-

щото се пророчество и се стараят 
да очистят душите си, като се поко-

ряват на истината, за да не останат 
без сватбената дреха, когато се яви 
Христос.”¹⁷ 

Ами ако това се случеше 
днес?

Скъпи братя, Христос идва много 
скоро, затова нека с Божията бла-

годат ожидаме (посветим себе си) 
и забързаме Неговото идване (с 
действията си). 

Ами ако това се случеше днес? 
Щяхте ли да сте готови?

„Тези, които живеят на земята, ко-

гато приключи ходатайстването на 
Христос в светилището горе, тряб-

ва да стоят пред лицето на един 
свят Бог без посредник. Дрехите им 
трябва да са без петно, характери-

те им трябва да бъдат очистени от 
грях чрез попръскването на кръвта. 
С Божията благодат и собствено-

то им посветено усилие те трябва 
да бъдат победители в битката със 
злото. Докато на небето тече изсле-

дователният съд, докато греховете 

на покаялите се вярващи се отстра-

няват от светилището, трябва да има 
едно особено дело на очистване, на 
отстраняване на греха сред Божия 
народ на земята. Това дело е по-яс-

но представено във вестите на От-

кровение 14.  
„Когато това дело приключи, по-

следователите на Христос ще са го-

тови за Неговото явление.”¹⁸  
 „И, ето, ида скоро; и моята запла-

та е с Мене да въздам всекиму спо-

ред каквито ще бъдат делата му . . . 
Блажени които изпълняват неговите 
заповеди, за да имат власт над дър-

вото на живота и да влязат през пор-

тите в града. . . . Аз Исус проводих 
Моя ангел да ви засвидетелствува 
това в църквите. Аз съм коренът и 
родът Давидов, светлата и утренна-

та звезда. И Духът и невестата каз-

ват: Ела; и който чуе нека рече: Ела; 
и който е жеден нека дойде, и който 
иска, нека вземе даром водата на 
живота.. . . . Оня, Който свидетелства 
за това, казва: Наистина ида скоро. 
Амин! Дойди, Господи Исусе!

Благодатта на Господа Исуса Хри-

ста да бъде със светиите. Амин” (От-

кровение 22:12, 14, 16, 17, 20, 21).    
Източници:
Божията удивителна благодат, стp. 
37.
Вярата, чрез която живея, стр. 246.
Поглед нагоре, стp. 92. 
Божията удивителна благодат, 
стp. 37.
Адвентен дом, стp. 425.
Вести към младите, стp. 131. 
Ръвю енд хералд, 28 февруари 1888. 
Пак там
Пак там, 3 ноември 1896.  
Притчи Христови, стp. 69. 
Ръкописи, т. 14, стp. 199. 
Животът на Исус, стр. 636.
Скици от живота на Павел, стp. 326.
Гласът в реч и песен, стp. 231.
Служители на евангелието, стp. 154.
Пак там, стp. 153.
Свидетелства към църквата, т. 4, 
стp. 307.
Великата борба, стp. 425.
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Гита Уличи

Някога в Едемската градина на-

шите първи родители не послушаха 
нареждането на Своя Създател да 
се въздържат от плода на дървото 
за познаване на доброто и злото (Би-

тие 2:16, 17). Бог говореше на Адам 
и Ева — говореше им и змията, по-

средникът на Сатана за измама. Бог 
им зададе въпроси във връзка с тях-

ното непослушание спрямо Негова-

та Божествена заповед и им посочи 
болезнените и неизбежни последи-

ци, които първата двойка и техните 
наследници трябваше да понесат, а 
също последиците за змията и сама-

та земя. (Битие 3:8–23.)
Беше сложен край на чудното 

преживяване в Едемската градина; 
двойката беше изгонена от щастли-

вото, свято място, без възможност да 
се завърне. 

Бог заяви, че човешката раса и 
цялото творение на планетата ще 
бъдат постигнати от проклятие. Но 
наред с това им каза добрата нови-

на за чудния изкупителен план, който 
даваше надежда, че човекът може-

ше да бъде спасен от греха и че вра-

гът, който ги изкуши и подведе в не-

послушание, ще бъде унищожен. Бог 
обеща (обръщайки се към змията): 
„И вражда ще поставя между тебе и 
жената, и между твоето семе и ней-

ното семе: то ще ти смаже главата, 
а ти ще му нараниш петата” (Битие 
3:15).

Това изявление предсказа ужасна-

та битка, която щеше да се разиграе 
в хода на човешката история между 
човека и Сатана, между семето на 
жената и врага с неговите посредни-

ци. Думите, изречени от Създателя 
на вселената, включително нашата 
планета, предсказаха окончателния 
край на битката, унищожението на 
върховния неприятел както на Бога, 
така и на човека, а също възстано-

вяването на Адамовите наследници 
в Божия рай поради принасянето на 
Христос в жертва и като дар за из-

купването на човека от греха.
„Човекът получи първия намек за 

изкупление в присъдата, произнесе-

на над Сатана в градината. Господ 
заяви: „И вражда ще поставя между 
тебе и жената, и между твоето семе 
и нейното семе: то ще ти смаже гла-

вата, а ти ще му нараниш петата“ Би-

тие 3:15. Тази присъда, произнесена 
в присъствието на първите ни роди-

тели, беше едно обещание за тях. 
Докато предричаше война между чо-

века и Сатана, то заявяваше, че си-

лата на големия неприятел ще бъде 
съкрушена накрая. Адам и Ева сто-

яха като престъпници пред правед-

ния Съдия, в очакване на присъдата, 
причинена от закононарушението 
им; но преди да чуят, че ги очаква 
един живот на труд и мъка, отредени 
да бъдат техният дял, или за нареж-

дането, че ще трябва да се върнат 

в пръстта, те чуха думите, които не-

изменно им дадоха надежда. Макар 
че трябва да пострадат от силата на 
своя могъщ неприятел, биха могли 
да погледнат нагоре за окончателна 
победа.”¹ 

История, белязана с 
различни сцени на 
унищожение

Човешката история е белязана с 
поредица от катастрофи и унищоже-

ние, причинени от непослушание и 
последиците от греха. Съществува 
насилие, извратеност, нечестивост, 
страдание, болест и смърт. На мо-

менти Бог възспира нечестието със 
Своята намеса. За такъв един случай 
са докладва, че възниква около 1500 
години след сътворението, когато 
поради постоянното, упорито непо-

слушание на хората по онова време 
Създателят нанася унищожение на 
цялата планета чрез всемирен по-

топ, с изключение на верния Ной и 
дома му — всичко 8 души, заедно с 
творенията, защитени в ковчега, из-

граден под Божествено напътствие. 
(Битие 6:13–22.)

„Чрез Божието слово. . . от начало 
е имало небе и земя, сплотена от во-

дата и всред водата, но пак посред-

ством тях тогавашният свят, потопен 
от водата, загина. Така със същото 
слово и днешните небе и земя са 
натрупани за огън, пазени до деня 
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на страшния съд и погибелта на не-

честивите човеци“ 2 Петър 3:5–7. За-

дава се друга буря. Земята ще бъде 
повторно пометена от унищожител-

ния гняв на Бога, а грехът и грешни-

ците ще бъдат унищожени.”² 
След потопа наследниците на Ной 

се умножават. Под въздействието на 
измамливото влияние на врага и не-

говите посредници грехът и нечести-

ето процъфтява. Само много малко 
хора съхраняват истинската вяра в 
Бога, изявявана в послушание спря-

мо всички Негови заповеди.
Във вдъхновеното Божие слово, 

Святите писания, Ной участва сред 
малцината верни като герой на вя-

рата, сред мнозина други, повлияли 
компанията, която обичат. Тези мал-

цина верни имат опитността, от която 
се нуждаем във времето, когато този 
греховен свят ще бъде доведен до 
своя край и вечното небесно царство 
ще последва като завършек на вели-

кия изкупителен план на Бога. Евреи 
11:13–16.

Докато изследваме Библията, от-

криваме как се разгръща историята 
на Божия народ, отделен да бъде 
свят народ, управляван от принципи-

те, зададени от Царя на вселената. 
След известно време те губят особе-

ната си идентичност чрез компромис 
с езическите практики и обичаи, изя-

вен в постоянно непослушание към 
Бога. Бог избра пророци, за да даде 

Словото Си на тези хора, които не 
успяха да реализират плана на своя 
Създател. Тази свещена история оп-

исва възхода и падението на велики 
империи. Всяка има своето опреде-

лено време, през което да се разгър-

не, да просперира, а накрая да бъде 
унищожена от следващата империя, 
възкачваща се на световната сцена. 

Един пророчески сън
Първият цар на Вавилонската им-

перия е известен като Навуходоно-

сор. Сред победите му се нареждат 
също покоряването на израелския 
народ, унищожението на Ерусалим 
и отвеждането им в плен, продъл-

жил близо 70 години. На този цар Бог 
дава един впечатляващ пророчески 
сън по отношение на бъдещите све-

товни сили, започвайки с Вавилон, 
до края на историята на този свят. 

Чрез Божествено откровение Да-

ниил, един млад и верен еврейски 
пленник, успява да обясни на царя 
елементите на този сън. Главата е 
от чисто злато; гърдите и ръцете – от 
сребро; коремът и бедрата – от мед, 
краката – от желязо, а стъпалата – от 
желязо, примесено с кал; освен това 
той разкрива кои империи са сим-

волизирани с всичко това. Даниил 
2:31–43.

В този сън се съдържа най-важни-

ят елемент във връзка със светов-

ните империи, начинът на тяхното 
окончателно унищожение с възди-

гането на вечното Божие царство. „И 
в дните на ония царе небесният Бог 
ще издигне царство, което до века 
няма да се разруши, и владичество-

то над което няма да премине към 
други люде; но то ще строши и до-

върши всички тия царства, а само то 
ще пребъде до века. Както си видял, 
че камък се е отсякъл от планината, 
не с ръце, и че е разтрил желязото, 
медта, калта, среброто и златото, 
великият Бог открива на царя онова, 
което има да стане по-после. Сънят 
е истинен и тълкуванието му вярно” 
(Даниил 2:44, 45).

„Всяка нация, възкачила се на сце-

ната на действие, е допусната да за-

еме мястото си на земята, за да се 
види дали ще изпълни намерението 
на Този, Който е свят и наблюдава 
всичко.“ Пророчеството проследя-

ва възхода и падението на велики-

те световни империи — Вавилон, 

Мидо-Персия, Гърция и Рим. При 
всяка една от тях, като нации всяка 
с по-малка сила, историята препов-

таря себе си. Всяка има свой период 
на изпит, всяка се проваля, славата й 
отшумява, властта й се оттегля, след 
което мястото й се заема от друга.  

„Докато нациите отхвърлиха Бо-

жиите принципи и с това отхвърляне 
изработиха собственото си погубле-

ние, все още бе явно, че Божестве-

ното върховно намерение работеше 
чрез всички техни ходове.”³   

Надеждата на всички 
вярващи

По време на Римската импе-

рия, символизирана от четвъртото 
царство в съня на Навуходоносор, 
господствала над света в продълже-

ние на 500 години, дойде Месия като 
Спасителя и Изкупителя на човеш-

ката раса. Господ Исус се роди във 
Витлеем Юдейски (Матей 2:1–6), из-

расна в Назарет, докато стана на 30 
години (Лука 4:16), след което пос-

вети следващите 3½ години на пуб-

лично служене, като проповядваше 
благовестието на вечното царство, 
изцеляваше болните, даваше на-

дежда на грешниците, възкресява-

ше мъртвите — и чрез всичките Си 
дела и чудеса изпълни докрай плана 
на спасението. Галатяни 4:4, 5; Йоан 
3:16.  

„Вместо да унищожи света, Бог из-

прати Сина Си, за да го спаси. Макар 
във всяка част на чуждата провин-

ция да се вижда поквара и открито 
неподчинение и незачитане, беше 
осигурен начин за нейното възстано-

вяване. В самия разгар на кризата, 
когато Сатана привидно печелеше 
триумф, дойде Божият Син с Божест-

вена мисия на благодат. През всеки 
един възрастов етап, през всеки един 
час Божията любов се упражняваше 
към падналата раса. Независимо из-

вратеността на хората се изявяваха 
постоянно знаците на милост. И кога-

то времето се изпълни, Божеството 
се прослави, изливайки върху света 
изобилен поток от изцелителна бла-

годат, която не можеше да бъде въз-

спряна, нито оттеглена, докато спа-

сителният план не достигне пълното 
си изпълнение. Сатана ликуваше, че 
е успял да обезобрази Божия образ в 
човешката раса. Тогава дойде Исус, 
за да възстанови в човека образа на 
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неговия Създател. Никой друг освен 
Христос не би могъл да изобрази и 
извае отново характера, съсипан от 
греха. Той дойде, за да изпъди де-

моните, контролирали волята. Той 
дойде, за да ни издигне от прахта, 
да извае обезобразения характер по 
модела на Своя Божествен характер 
и да го разхубави със собствената 
Си слава.”⁴  

В Святите писания намираме две 
решителни изявления на Христос 
във връзка с края на времето. Даде-

ни при напълно различни обстоятел-

ства и отстоящи в различно време, 
те все пак имат сходно значение:

1. Последните думи на Христос 
на кръста

Сред неверието и постоянното 
противопоставяне на еврейския на-

род и неговите ръководители Господ 
Исус бе уловен, осъден, демонично 
поруган и осъден на разпятие. До-

като виси на кръста между двамата 
крадци, заобиколен от тълпа при-

смиватели, Христос произнесе една 
изключително важна декларация, 
преди да повери Духа Си на Своя 
Отец: „Свърши се!” В края на Своята 
мисия на земята и в изпълнение на 
пророчествата в Словото и символа 
Той даде живота Си като изкупител-

на жертва за човечеството. „А Исус 
като прие оцета рече: Свърши се, и 
наведе глава, и предаде дух” (Йоан 
19:30).

„Исус не отдаде живота Си, докато 
не изпълни делото, което бе дошъл 
да извърши, и извика с последния си 
дъх: „Свърши се.“ Тогава Сатана бе 
победен. Той разбра, че царството 
му е изгубено. Ангели ликуваха при 
думите: „Свърши се.“ Великият план 
на изкуплението, който зависеше от 
смъртта на Христос, беше проведен 
дори дотук. А на небето имаше ра-

дост, че синовете на Адам биха мог-
ли чрез един живот на послушание 
да бъдат издигнати накрая до Божия 
престол. О, каква любов! Каква уди-

вителна любов! Тази любов доведе 
Божия Син на земята, за да бъде на-

правен грях за нас, за да можем ние 
да бъдем примирени с Бога и въз-

дигнати към живот с Него в Неговите 
обиталища в слава. О, какво е човек, 
че да бъде заплатена такава цена за 
неговото изкупление!”⁵ 

След Своята смърт и възкресение 

и в изпълнение на пророчествата, 
свързани със земния Си живот, Исус 
се възнесе на небето от Елеонския 
хълм. Докато учениците стояха на 
това място, явиха им се два ангела с 
думите: „Галилеяни, защо стоите, та 
гледате към небето? Тоя Исус, Който 
се възнесе от вас на небето, така ще 
дойде, както Го видяхте да отива на 
небето” (Деяния 1:11).

„Христос пребиваваше на земята 
в продължение на тридесет и три 
години; Той понесе презрението, по-

дигравките, оскърбленията и осми-

ването на света; Той бе отхвърлен и 
разпънат. А сега, точно преди да се 
възнесе при Своя престол на благо-

датта — преглеждайки неблагодар-

ността на Своя народ, които дойде 
да спаси — дали няма да оттегли 
от тях Своето съчувствие и любов? 
Дали чувствата Му няма да се на-

сочат към онова царство, в което е 
високоценен и където безгрешни ан-

гели чакат да изпълнят думата Му? 
Не; Неговото обещание към тези, 
които обича, които оставя на земята, 
е: „Аз съм с вас през, всичките дни 
до свършека на века. Матей 28:20.”⁶ 

Друго едно уверение, което ни е 
дадено, гласи: „Да се не смущава 
сърцето ви; вие вярвате в Бога, вяр-

вайте и Мене. В дома на Отца Ми 
има много обиталища; ако не беше 
така, Аз щях да ви кажа, защото оти-

вам да ви приготвя място. И като оти-

да и ви приготвя място, пак ще дойда 
и ще ви взема при Себе Си, тъй щото 
гдето съм Аз, да бъдете и вие” (Йоан 
14:1–3).

Подбуден от Божественото 
вдъхновение, апостол Павел писа 
във връзка с посредническото дело 
на Христос, символизирано чрез ця-

лостната служба в светилището в 
продължение на хиляди години. „Кой 
е оня, който ще ги осъжда? Христос 
Исус ли, Който умря, а при това и 
биде възкресен от мъртвите, Който 
е от дясната страна на Бога и Който 
ходатайства за нас” (Римляни 8:34).

 „Нашият Спасител е в светили-

щето, застъпвайки се в наша пол-

за. Той е ходатайстващият в наша 
полза Първосвещеник, който прави 
умилостивителна жертва за нас, 
умолявайки заради нас със силата 
на собствената Си кръв. . . . Христос 
пострада, така че чрез вяра в Него 
нашите грехове да бъдат простени. 

Той стана заместник и гарант за чо-

века, като Сам пое върху Си наказа-

нието, макар по никакъв начин да не 
го заслужава, а именно ние, които го 
заслужаваме, да бъдем освободени 
и да възстановим верноподанството 
си към Бога чрез заслугите на един 
разпънат и възкръснал Спасител. 
Той е нашата единствена надежда 
за спасение. Чрез Неговата жертва 
ние, които сме поставени на изпита-

ние, сме затворници с надежда. Ние 
следва да разкрием пред вселената, 
пред падналия свят и пред непадна-

лите светове, че у Бога има спасе-

ние, че чрез Божията любов може да 
бъдем примирени с Бога.”⁷  

2. Думите на Христос в заклю-
чителния момент от Неговото за-
стъпничество

Наближава моментът, когато Хрис-

тос ще приключи Своето застъпни-

ческо дело за нас в небесното све-

тилище и случаят на всеки човек на 
земята ще бъде решен или за вечен 
живот, или за вечно проклятие. В 
онзи момент Исус ще направи друго 
изявление, подобно на първото, от-

белязяно на кръста. „И седмият ан-

гел изля чашата си върху въздуха; и 
из храма излезе силен глас от прес-

тола и каза: Сбъдна се. И произлязо-

ха светкавици и гласове и гръмове, 
и стана силен трус, небивал откак 
съществуват човеци на земята, та-

къв трус, толкоз силен” (Откровение 
16:17, 18).

„Когато вестта на третия ангел при-

ключи, милостта няма да умолява 
повече за виновните обитатели на 
земята. Божият народ е извършил 
делото си. Те са получили „късния 
дъжд,“ „освежението от Господното 
присъствие,“ и са подготвени за из-

питващия час, който им предстои. 
Ангелите в небето бързат напред-на-

зад. Един ангел, който се връща от 
земята, съобщава, че работата му 
е приключила; последният изпит е 
преминал през света и всички, които 
са се доказали верни на Божестве-

ните предписания, са получили „пе-

чата на живия Бог.“ Тогава Исус пре-

установява Своето застъпничество в 
светилището горе. . . . Всеки случай 
е решен за живот или за смърт. Хрис-

тос е извършил умилостивението за 
Своите хора и е изличил греховете 
им.”⁸  
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Кога и как ще приключи 
благодатното време? 

„Когато Исус престане да умоля-

ва за човека, случаите на всички са 
решени завинаги. . . . Благодатното 
време се прекратява; застъпниче-

ството на Христос на небето преус-

тановява. Това време застига всички 
ненадейно накрая, така че хората, 
които са пренебрегнали да очистят 
душите си чрез послушание на исти-

ната, са заварени заспали.”⁹ 
„Когато приключи благодатното 

време, това ще стане ненадейно, не-

очавано — в момент, когато най-мал-

ко предполагаме. Но можем да има-

ме едно чисто досие на небето днес, 
както и да знаем, че Бог ни приема.”¹⁰ 

Второто пришествие на 
Христос ще сложи край 
на греха 

„Ето, ида скоро; и у Мене е награ-

дата, която давам, да отплатя на 
всекиго, според каквито са делата 
му. Аз съм Алфа и Омега, първи-

ят и последният, началото и краят. . 
Блажени които изпълняват неговите 
заповеди, за да имат власт над дър-

вото на живота и да влязат през пор-

тите в града” (Откровение 22:12–14).
„Господ ще дойде скоро и ние тряб-

ва да сме подготвени да Го посрещ-

нем в мир. Нека решим категорично 
да направим всичко от своя страна, 
за да придаваме светлина на хора-

та около нас. Не трябва да бъдем 
тъжни, а бодри и да държим Господа 
Исуса постоянно пред погледа си. 
Той идва скоро и ние трябва да се 
подготвим и да очакваме Неговото 
явление. О, колко ще е славно да Го 
видим и да бъдем приветствани като 
Негови изкупени! Чакали сме дълго, 
но надеждата ни не трябва да по-

мръква. Само ако можехме да видим 
Царя в красотата Му, бихме били 
завинаги благословени. Чувствам, 
че трябва да извикам: „Напред към 
дома!“ Наближаваме времето, кога-

то Христос ще дойде в сила и голяма 
слава, за да вземе Своите изкупени 
във вечния им дом. „Във великото 
заключително дело ще се натъкнем 
на затруднения и смущения, с които 
няма да знаем как да се справим; но 
да не забравяме, че трите големи 
небесни сили работят, че една Бо-

жествена ръка е на кормилото и че 
Бог ще направи обещанията Му да 

се изпълнят. Той ще прибере от све-

та един народ, който ще Му служи в 
праведност.”¹¹ 

Нов край и едно ново 
начало

Йоан, авторът на Откровение, 
пише: „И видях ново небе и нова 
земя; защото първото небе и първа-

та земя преминаха; и море нямаше 
вече. Видях и светия град, новия 
Ерусалим, да слиза из небето от 
Бога, приготвен като невеста, укра-

сена за мъжа си. И чух силен глас от 
престола, който казваше: Ето, скини-

ята на Бога е с човеците; Той ще оби-

тава с тях; те ще бъдат Негови люде; 
и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях” 
(Откровение 21:1–3).

„В онзи ден изкупените ще сияят 
в славата на Отец и Сина. Ангели-

те, докосващи златните си арфи, 
ще приветстват Царя и трофеите на 
Неговата победа — хората, които са 
умити и избелени в кръвта на Агнето. 
Песен на триумф ще разцепи ефи-

ра, изпълвайки цялото небе. Хрис-

тос победи. Той встъпва в небесни-

те дворове, придружен от Своите 
изкупени, които са доказателство за 
това, че Неговата мисия на страда-

ние и жертва не е била напразна.
„Възкресението и възнесението на 

нашия Господ е сигурно доказател-

ство за триумфа на Божиите светии 
над смъртта и гроба, както и залог, 
че небето е отворено за онези, които 
умият дрехите на характера си и ги 
избелят в кръвта на Агнето.”¹² 

„С неизразима любов Исус привет-

ства Своите верни в радостта на тех-

ния Господ. Радостта на Спасителя 
е в това да види в царството на сла-

вата душите, които са спасени чрез 
Неговата агония и унижение.”¹³ 

„Великата борба е приключила. 
Няма вече грях и грешници. Цялата 
вселена е чиста. Един пулс на хар-

мония и щастие резонира из необят-

ното творение. От Този, Който сътво-

ри всичко, изтича живот, светлина и 
радост из царствата на безгранич-

ния космос. От най-мъничкия атом 
до най-грамадния свят, всички неща, 
одушевени и неодушевени, заявяват 
в своята непомрачена красота и съ-

вършена радост, че Бог е любов.”¹⁴ 
„И рече ми [Исус]: „Свърши се. Аз 

съм Алфа и Омега, началото и краят. 
На жадния ще дам даром от извора 

на водата на живота. Който побежда-

ва, ще наследи тия неща; Аз ще му 
бъда Бог и той ще Ми бъде син” (От-

кровение 21:6, 7).
Скъпи приятели, млади хора, бра-

тя и сестри по целия свят, набли-

жаваме с шеметна скорост изпъл-

нението на тези важни обещания, 
които са ни дадени от Бога. Истори-

ята на едно човечество, засегнато от 
грях, наближава своя край и ще бъде 
последвано от вечен живот без грях 
и без изкусител. Готови ли сме да 
прекараме една вечност без грях и 
страдание с Този, Който ни възлюби 
толкова много, че отдаде живота Си 
за нас? 

Какво е положението ни днес? Как-
во решение би се написало, ако бла-

годатното време приключеше днес 
за мен и за целия свят? 

Бог да ни благослови със Своето 
присъствие и да преизпълни всяка 
душа с изобилния поток на Своята 
любов. Нека се приготвим с цялото 
си сърце да Го посрещнем. Той чака 
да ни отведе у дома. Това ли е и тво-

ето желание? Възлюбени, ако загу-

бим небето, това ще е най-голямата 
загуба във вселената, но ако спече-

лим небето с Божията благодат, това 
ще е най-огромната победа. Нищо 
не може да се сравни с това несъ-

поставимо съкровище. Желая това 
да е нашата опитност, така че денят 
на спасението да дойде колкото се 
може по-бързо и да се видим в Не-

говото царство, без да се разделяме 
никога повече. Амин!   
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О, ами ако ТОВА се СЛУЧЕШЕ 

ДНЕС?
Какво правя аз
Със всичко онова, което знам?
И на какво отдавам своето време?
Дали е за Христовата слава,
Или за безразсъдно престъпление?

Помагам ли на хора?
Дали светлината ми грее—
Или съм се залостил в своя си свят?
Дали свидетелствам за небесната благодат,
Със знамето на истината развято в ръцете ми?

Хвърляйки поглед около себе си,
Виждам много знамения—
Но дали краят ще ме изненада?
Всички тези събития бяха предсказани много отдавна,
За да насочват и да не бъдем безумни!

Всички тичаме на своето поприще;
Животът ни забързано крачи. . . .
Амбицията подрежда цели немалко пред нас.
Но дали си спомняме онази цел, що значи
Като християни души да избавим?

На хоризонта стоят
Толкова много белези в предсказания;
Пророчеството посочва ги всичките.
Миговете бързат да бъдат доловени, надвиснали —
Картина, преситена със наказания.

Мнозина са в унес понесени,
Защото временни неща
Обладават очите им.
Но Исус идва за тези, които имат подготвени
Умовете си чисти и свети.

А аз с какво съм зает?
O, с какво се занимава умът ми?
О, с кого се стремя да се свържа?
Дали се стремя да разкрия Христос като Господа мой,
Като знам, че благодатта ми изтича?

Сега времето малко е,
И Господ скоро ще дойде —
Затова няма време, което да проиграваме. 
„Свърши се” скоро ще чуем! 
О, ами ако това се случеше днес? 

Явлението скоро на Господа
Трябва да изпълва ума ни
С посвещение, с радост.
С привилегия истината Му величава да носим,
За Него верни и смели да бъдем!

Да! Исус иска —
Той ще ни помогне още сега;
Само нека със сърце Го издирим!
Силата Му ще получи онзи, който проси.

Сега е часът 
Да потърсим лицето Му скъпо
И на словото Му да се насладим.
Във всичката печал Бог е нашият Спасител;
Нека Го възхвалим, защото е жив!

Исус идва;
Той е готов — a ти?
Той не би искал да се бави!
Само помисли за радостта, която очаква спасените —
О, ами ако това се случеше денес?
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