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В ТОЗИ БРОЙ

Уводна статия
Когато се задава буря.
Да стоим твърдо - като познаваме 
Бога
Някои от най-тъмните моменти от земната 
история са били осветлени от верни души, 
прилепени към Христос.
Последните времена
Мир и сила за устояване на тези, които обичат 
Бога; ден на разплата за тези, които не Го 
обичат.
Време на борба
С нарастване на нечестието сега е времето 
да агонизираме пред Бога за победа над себе 
си и греха.
Истината във времето на криза
Докато се намираме във време на крайно 
изпитание и затруднение, се разкрива 
благородството на характера.
Един западащ свят
В свят, погълнат от скандално 
идолопоклонство и засилващо се гонение, 
истинската реформация е особено необходима.
Вяра над страха
Има много неща, които да ни плашат - но 
като виждаме, че пророчеството се разгръща 
точно както е предсказано, имаме надежда.
Пригответе пътя
Божият народ трябва да занесе вестта на 
Илия и Йоан Кръстител, за да подготви пътя 
на Христос да се завърне.
Буря се задава
Да пребъдваме под сянката на Неговите 
крила в поетични стихове. 

Отчитайки нивото на напрежение, 
навярно небивало досега в историята, 
тази планета прилича на буре с барут, 
готов да експлоадира. Хората, които 
искрено търсят и се предават на Бога 
на небесата за вътрешен мир, надеж-
да и ръководство, са много малко на 
брой. 

„Живеем във важен и интересен пе-
риод от историята на земята. Нуждаем 
се от повече вяра, отколкото сме има-
ли до момента; имаме нужда да дър-
жим по-здраво ръката отгоре. Сатана 
работи с всички сили да спечели побе-
дата над нас, защото знае, че разпо-
лага само с малко време, за да рабо-
ти. Павел изработваше спасението си 
със страх и трепет; в такъв случай ние 
не бихме ли изпитали страх, да не би, 
като ни е оставено обещание, да не го 
достигнем и да се окажем недостойни 
за вечен живот? Трябва да бдим в мо-
литва, да се борим с агонизиращо уси-
лие да влезем през тясната врата.”1

Голяма привилегия е да участва-
ме в годишната Молитвена седмица! 
Сега, повече от всякога допреди, има-
ме нужда да ценим всяка възможност 
да се събираме заедно в искрено хва-
ление и умоляване пред единствения 
Източник на нашата сила, Господ Исус 
Христос, Който все още се застъпва 
милостиво за нас в небесните дворо-
ве.

Поредицата от четива тази година, 
застъпващи темата „Бурята, която се 
задава“, признават настоящата ситу-
ация, пред която сме изправени, като 
носят думи на вяра, за да ни укрепят 
за дните на предизвикателствата, кои-
то предстоят. 

Затова нека всеки с молитва об-
мисли четивата за тази молитвена се-
демица, като ги сподели с други, които 
може да са самостоящи или по домо-
вете си, като не забравяме следните 
дати:

Молитва с пост: 10-и декември, 
събота

Дарби за мисии: 11-и декември, 
неделя

Нека Святият Дух говори на сър-
цата ни и ни укрепи съобразно на-
шите нужди като отделни личности 
и като народ. „А Бог на всяка бла-
годат, Който ви е призовал в Своята 
вечна слава чрез Христа [Исуса], ще 
ви усъвършенства, утвърди, укрепи 
и направи непоколебими, след като 
пострадате малко. Нему да бъде 
господството до вечни векове. Амин” 
(1 Петрово 5:10, 11).
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УВОДНА СТАТИЯ

Без значение къде живеете 
на тази планета, със сигурност 
сте се сблъсквали с буря поне 
веднъж в живота си. Облаците 
се скупчват толкова нагъсто, че 
цялото небе притъмнява, докато 
накрая се развихри буря - поня-
кога с голяма ярост. 

В тези последни дни от ис-
торията на Земята животът е 
сравнен с развихрянето на буря. 
Духовното състояние на човеш-
ката душа става все по-мрачно, 
тъй като най-различни форми 
на злото се заключват в сърца и 
умове повсеместно. 

Но не трябва да се чувства-
ме изоставени в мрака! Богът на 
небесата ни е дал в словото Си 
пълна информация, така че да 
не останем изненадани какво се 
случва в момента и какво пред-
стои да стане. В Своята изобил-
на благодат Бог ни е осигурил 
ценни думи на надежда. 

„Сега ангелите удържат вет-
ровете на борба, за да не духат, 
докато светът не бъде преду-
преден за предстоящата участ. 
Но се задава буря, готова да се 
развихри на земята; и когато Бог 
нареди на ангелите Си да отпус-

нат ветровете, ще се разиграе 
такава сцена на борба, каквато 
перото не може да предаде. 

„Библията и само Библията 
дава правилен поглед върху тези 
неща. В нея са разкрити велики-
те последни сцени от историята 
на нашия свят, събития, които са 
хвърлили сянката си, звукът от 
наближаването на които прави 
земята да потрепери и сърцата 
на хората да се свият от страх. 

„Ето, Господ изпразва земята 
и я запустява, превръща я раз-
пръсва жителите й. . . . престъ-
пиха законите, не зачитаха пове-
лението, нарушиха вечния завет. 
. . . Веселието на тъпанчетата 
престава; шумът на ликуващите 
се свършва; престава веселието 
на арфата“ Исая 24:1–18. . . . 

„Боли ме в дълбочините на 
сърцето ми; . . . не мога да мъл-
ча, защото си чула, душе моя, 
тръбен глас, тревога за бой. По-
гибел връх погибел се проглася-
ва, защото цялата земя се опус-
тошава.“ 

„Погледнах на земята, и, ето, 
тя беше пуста и празна, на не-
бето, и нямаше светлината му. 
Погледнах на планините, и, ето, 

трепереха, и всичките хълмове 
се тресяха. Погледнах, и, ето, 
нямаше човек, и всичките не-
бесни птици бяха избягали, по-
гледнах, и, ето, плодородната 
страна бе пуста, и всичките й 
градове бяха съсипани“ Еремия 
4:19, 20, 23–26. 

„Горко! защото велик е оня 
ден, подобен нему не е бивал; 
именно той е време на утесне-
нието на Якова; но ще бъде из-
бавен от него“ Еремия 30:7. 

„Дойдете, люде Мои, влезте в 
скришните си стаи, и затворете 
вратите след себе си; скрийте се 
за един малък миг, догдето пре-
мине гневът“ Исая 26:20.”¹ 

Защитата на Бог и Неговите 
ангели, както и уверението за 
Неговото пребъдващо присъст-
вие са обещани на онези, които 
се предават изцяло на Христос. 
Като виждаме да се надига буря 
с толкова голяма сила, нека се 
доверим на величествената 
Ръка, която е над всичко—Ръ-
ката, която държи вселената на 
мястото й и която бе прикована 
на кръста за всеки един от нас.

Използвана литература:
Възпитание, стр. 179–181.

КОГАТО СЕ ЗАДАВА БУРЯ...



Петък, 2 декември 2022
Компилация от трудовете на Е.Г.Уайт

ДА СТОИМ ТВЪРДО - КАТО ПОЗНАВАМЕ БОГА
За учениците след преобразява-

нето на Христос се докладва, че след 
приключване на тази невероятна 
гледка, „те не виждаха никой, освен 
само Исуса“ Матей 17:8. „Само Ис-
ус”—в тези думи се съдържа тайната 
на живота и силата, характеризира-
ли живота на ранната църква. Кога-
то ученици чуха отначало думите 
на Христос, почувстваха нуждата си 
от Него. Те Го потърсиха, намериха 
и последваха. Бяха с Него в храма, 
на масата, на планинския склон, на 
полето. Бяха като ученици с учител, 
всеки ден получаваха от Него уроци 
на вечна истина. 

След като Спасителят се възнесе, 
с тях продължи да бъде усещането 
за божественото присъствие, пълно 
с любов и светлина. Това беше едно 
лично присъствие. Исус, Спасителят, 

Който беше ходил и се бе молил с 
тях, Който говореше думи на надеж-
да и утеха на сърцата им, беше взет 
от тях на небето, докато изговаряше 
вестта на мир. Когато колесницата 
от ангели Го прие, до тях достигнаха 
думите Му: „Ето, Аз съм с вас вина-
ги, до края на века.” Матей 28:20. Той 
се възнесе на небето в образа на 
човек. Те знаеха, че се намира пред 
Божия престол, като техния Приятел 
и Спасител; знаеха, че съчувствието 
Му оставаше непроменимо; че зави-
наги ще остане едно със страдащото 
човечество. Знаеха, че Той предста-
вяше пред Бога заслугите на Своя-
та кръв, показвайки наранените Си 
ръце и стъпала като възпоменание 
за цената, която бе платил за Своите 
изкупени; и тази мисъл ги укрепи да 
устоят на укора заради Него. Тяхно-

то единение с Него бе по-силно сега, 
отколкото когато Той бе с тях лично. 
Светлината и любовта, и силата на 
пребъдващия в тях Христос се из-
лъчваше от тях, така че хората, кои-
то ги виждаха, се чудеха.¹ 

В МРАЧНОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ, 
КОЕТО ПОСЛЕДВА

Сатана знаеше добре, че Святи-
те Писания ще направят хората да 
разпознаят измамите му и ще устоят 
на силата му. Именно чрез Словото 
сам Спасителят на света устоя на 
неговите атаки. При всяко нападе-
ние Христос представи щита на ве-
чната истина, като каза: „Писано е.” 
На всяко предложение на неприяте-
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ля Той противопостави мъдростта и 
силата на словото. И за да задържи 
влиянието си над хората, както и 
да установи авторитета на папския 
узурпатор, Сатана трябваше да ги 
държи невежи относно Писанията. 
Библията щеше да възвеличи Бога 
и да постави ограничения човек в 
истинското му положение; следова-
телно свещените й истини трябва да 
бъдат укривани, без да им се дава 
гласност. Тази логика бе възприе-
та от Римокатолическата църква. В 
продължение на стотици години раз-
пространението на Библията беше 
забранено. На хората им беше заб-
ранено да я четат и да я държат в до-
мовете си, при което безпринципни 
свещеници и прелати тълкуваха уче-
нията й така, че да бъдат в подкре-
па на собствените им претенции. По 
този начин папата успя да постигне 
почти всемирно признание като за-
местник на Бога на земята, обдарен 
с власт над църква и държава. 

След като беше отстранен детек-
торът на лъжата, Сатана можеше да 
направи каквото пожелае. Проро-
чеството бе заявило, че папството 
ще замисли „да промени времена 
и закони.” Даниил 7:25. За да пред-
ложи на новообърнатите езичници 
заместител на поклонението пред 
идоли, като по този начин насърчи 
номиналното приемане на християн-
ството, в християнското поклонение 
бе постепенно въведено почитането 
на образи и реликви. Указът на общ 
съвет . . . накрая учреди официално 
тази система на идолопоклонство. И 
за да завърши това светотатствено 
дело, Рим дръзна да премахне от 
Божия закон втората заповед, която 
забранява поклонението пред обра-
зи, като раздели десетата заповед, 
за да запази общия брой. 

Духът на отстъпки пред ези-
чеството отвори пътя за още по-го-
лямо незачитане на авторитета на 
Небето. Като действа чрез непосве-
тени църковни водители, Сатана си 
позволи да подправи също и четвър-
тата заповед, като се опита да от-
страни древната събота, деня, който 
Бог бе благословил и осветил (Битие 
2:2, 3), като на нейно място възвели-
чи празника, съблюдаван от езични-
ците като „почитаемия ден на слън-
цето.” Първоначално опитът за тази 
промяна не бе направен открито. В 
първите векове истинската събота 
била спазвана от всички християни. 

Те били ревностни за честта на Бога 
и, като са вярвали, че Неговият закон 
е неотменим, са пазели ревностно 
свещеността на неговите предписа-
ния. Но Сатана действа много неуло-
вимо чрез свои посредници, за да 
изпълни своята цел. За да привлече 
вниманието на хората към неделята, 
тя се организирала като празник в 
чест на възкресението на Христос. 
В неделя се провеждали религиозни 
служби; считала се е за ден на пре-
сътворението, при което съботата 
все още се е спазвала. 

За да приготви пътя за делото, 
което бе замислил да реаилзира, 
Сатана накара евреите преди идва-
нето на Христос да обременят събо-
тата с най-стриктни изисквания, пре-
връщайки съблюдаването й в бреме. 
И сега, възползвайки се от фалшива-
та светлина, в която по такъв начин 
я е направил да се възприема,  той 
прави хората да я пренебрегват пре-
зрително като еврейска институция. 
Докато християните като цяло про-
дължават да съблюдават неделята 
като ден на радостно празнуване, 
той ги кара да направят съботата 
пост, ден на тъга и печал, за да изка-
жат омразата си към юдаизма.² 

ПИСАНИЕТО Е 
СЪХРАНЕНО И 
ПРОДЪЛЖАВА ДА 
ЖИВЕЕ

В земи извън юрисдикцията на 
Рим в продължение на много векове 
са съществували групи християни, 
които са останали почти напълно 
свободни от папската поквара. Били 
са заобиколени от езичество и в 
хода на вековете са били засегнати 
от неговите заблуди; но продължава-
ли да считат Библията за единстве-
но правило на вяра и са се придър-
жали към много от нейните истини. 
Тези християни вярвали в неизмен-
ността на Божия закон, като съблю-
давали съботата от четвъртата за-
повед. Църкви, придържали се към 
тази вяра и практика, съществували 
в Централна Америка, както и сред 
арменците в Азия. 

Но измежду хората, устояли на 
посегателствата на папската власт, 
най-видно изпъкват валдензите. 
Именно в земята, където папството 
установило престола си, неговите 
лъжи и поквара срещат най-голям 
отпор. В продължение на столетия 

църквите в Пиемонт поддържали 
своята независимост; най-накрая 
настъпил моментът, когато Рим на-
стоял те да се покорят. След безре-
зултатни борби срещу тиранията на 
Рим, ръководителите на тези църкви 
без охота признали върховенството 
на силата, която привидно цял свят 
почитал. Имало обаче някои, които 
отказали да отстъпят пред властта 
на папа и прелати. Те били катего-
рични, че ще поддържат своята вяр-
ност към Бога и ще запазят чистотата 
и простотата на своята вяра. Настъ-
пило разделение. Онези, които се 
придържали към древната вяра, се 
оттеглили; някои, като напуснали 
своите родни Алпи, издигнали зна-
мето на истината в чужди земи; други 
се оттеглили в усамотените долини 
и скалистите крепости на планините, 
където съхранили своята свобода да 
се покланят на Бога.

Вярата, която в продължение на 
много столетия била преподавана от 
християните валдензи, е била в ря-
зък контраст с фалшивите доктрини, 
представяни от Рим. Тяхното рели-
гиозно вярване се основавало върху 
писаното слово на Бога, истинската 
система на християнството. Но оне-
зи скромни селяни, в своите незабе-
лежими убежища, се изолирали от 
света в противопоставяне на догми-
те и ересите на отстъпилата църква. 
Тяхната вяра не е била някаква нова 
вяра, която са приели. Тяхното рели-
гиозно вярване е било наследството, 
което получавали от своите бащи. Те 
претендирали за вярата на апостол-
ската църква—„вярата, някога пре-
дадена на светиите.” „Църквата в 
пустинята,” а не гордата римокатоли-
ческа йерархия, седнала на престол 
във великата столица на света, бе 
истинската Христова църква, съхра-
нител на съкровищата на истината, 
които Бог бе поверил на Своя народ, 
за да бъдат дадени на света. 

Сред водещите причини, довели 
до разделението на истинската църк-
ва от Рим, била омразата на Рим 
към библейската събота. Както е 
било пророкувано в пророчеството, 
папският авторитет поваля истината 
на земята. Божият закон бива потъп-
кан в прахта, докато в същото време 
биват издигнати човешки традиции и 
обичаи. Църквите, намиращи се под 
господството на папството, били за-
ставени още в началото да почитат 
неделята като свят ден. Намирайки 
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се сред масова заблуда и суеверие, 
мнозина, дори от истинския народ 
на Бога, стават дотолкова объркани, 
че докато съблюдават съботата, се 
въздържали от работа и в неделя. 
Но това не удовлетворява папските 
лидери. Те изисквали не само неде-
лята да се освещава, но и съботата 
да се осквернява; и заклеймявали с 
най-груб език онези, които дръзва-
ли да покажат почит към съботата. 
Станало така, че само чрез бягство 
от властта на Рим някои хора успели 
да намерят мир да се покоряват на 
Божия закон.

Валдензите били първите измеж-
ду всички народи в Европа, които по-
лучили превод на Святите писания. 
Стотици години преди Реформаци-
ята те притежавали Библията като 
ръкопис на собствения си език. При-
тежавали неподправената истина, 
което ги направило специален обект 
на омраза и преследване. Те обяви-
ли римската църква за отстъпилия 
Вавилон от Откровение и с риск за 
живота си  застанали открито, за да 
устоят на нейните поквари. И дока-
то някои, намирайки се под натиска 
на продължително гонение, напра-
вили компромис с вярата си, малко 
по малко предавайки отличителните 
принципи, други държали истината 
здраво. През векове на мрак и от-
стъпничество имало валдензи, кои-
то отричали върховенството на Рим, 
които отхвърляли поклонението 
пред образи като идолопоклонство 
и които пазели истинската събота. 
Те запазили вярата си в условия на 
най-яростни бури на противопоста-
вяне. Макар пронизвани от копието 
на савойците и изгаряни на римската 
клада, те оставали непоклатими за 
словото на Бога и за Неговата чест. 

Зад високите крепостни стени на 
планините - които във всички веко-
ве са били убежище за гонените и 
потисканите - валдензите намират 
своето място на прикритие. На това 
място светлината на истината била 
запазена в мрака на Средновекови-
ето. Тук в продължение на хиляда 
години свидетелите за истината под-
държали древната вяра. 

Бог бе осигурил на народа Си 
светилище със страшна величестве-
ност, подхождащо на могъщите исти-
ни, поверени на тяхното пазителство. 
За тези верни заточеници планините 
били символ на неизменната правда 
на Йехова. Те указвали на децата им 

висините, издигащи се над тях в не-
променимо величие, като им говоре-
ли за Този, у Когото няма и сянка на 
промяна, чието слово пребъдва като 
вечните хълмове. Бог е закрепил 
планините и ги е облякъл със сила; 
не друга ръка, а именно безкрайната 
сила би могла да ги премести от мес-
тата им. По същия начин Той е този, 
Който е установил Своя закон, фун-
даментът на Неговото управление 
на Небето и на земята. Ръката на чо-
век може да докосне своите съчове-
ци и да унищожи живота им; но онази 
ръка по-скоро би могла с лекота да 
изкорени планините от техните осно-
ви и да ги захвърли в морето, откол-
кото да промени едно предписание 
от закона на Йехова или да изличи 
едно от Неговите обещания към оне-
зи, които изпълняват Неговата воля. 
В своята вярност към закона на Бога 
Божиите служители трябва да бъдат 
твърди като непроменимите хълмо-
ве. 

Планините, обкръжавали техните 
ниски долини, били постоянен сви-
детел за творческата сила на Бога, 
както и неотпадащо уверение за Не-
говата защитаваща ги грижа. Тези 
пришелци научили да обичат мълча-
ливите символи на присъствието на 
Йехова. Те не се отдавали на оплак-
ване поради трудностите на своята 
съдба; никога не били самотни сред 
усамотението на планината. Благо-
дарели на Бог, че им е предоставил 
приют от гнева и жестокостта на хо-
рата. Тържествували в своята свобо-
да да се покланят пред Него. Често 
пъти, когато били преследвани от 
враговете си, силата на хълмовете 
се доказвала като тяхната сигурна 
защита. От много високи скали пее-
ли хваление на Бога и римските ар-
мии не успявали да смълчат песните 
на тяхната благодарност. 

Чисто, семпло и пламенно било 
благочестието на тези Христови по-
следователи. Те ценели принципите 
на истината повече от къщи и земи, 
приятели, роднини и дори самия 
живот. Тези принципи те издирвали 
сериозно в Писанията, за да ги от-
печатат върху сърцата на младите. 
От най-ранно детство младите били 
наставлявани в Писанията и били 
учени да пазят свято изискванията 
на Божия закон. Копия на Библията 
били рядкост; затова скъпоценните й 
слова се учели наизуст. Мнозина мо-
жели да повтарят големи части както 

от Стария, така и от Новия завет. Ми-
слите за Бога били свързвани както 
с  поразителните природни гледки, 
така и със скромните благослове-
ния на всекидневния живот. Малките 
деца се научавали да гледат с бла-
годарност към Бога като Дарител на 
всяка благодат и на всяка утеха. 

Родителите, нежни и любящи, 
обичали децата си твърде мъдро, 
за да ги приучват на себеугаждане. 
Предстоял им живот на изпитание 
и трудности, навярно мъченическа 
смърт. От детство бивали възпита-
вани да понасят трудности, да се 
покоряват на контрол, но все пак 
да мислят и да действат самостоя-
телно. От много рано били учени да 
понасят отговорности, да внимават 
в речта си и да разбират мъдростта 
на мълчанието. Една необмислена 
дума, изпусната в присъствието на 
неприятелите им, можеше да по-
стави в опасност не само живота на 
изказалия я, но и живота на стотици 
негови братя; понеже като вълци, 
преследващи плячката си, врагове-
те на истината гонели онези, които 
дръзвали да претендират за свобо-
да на религиозната вяра. 

Валдензите били пожертвали 
своя светски просперитет заради 
истината, поради което се трудели с 
упорито търпение за хляба си. Всяко 
местенце обработваема земя сред 
планините бивало внимателно из-
ползвано; долините и по-слабо пло-
дородните планински хълмове били 
правени да принесат плодовете си. 
Икономия и строго себеотричане 
съставлявали част от възпитанието, 
което децата получавали като свое 
единствено наследство. Били учени, 
че Бог е определил животът да бъде 
дисциплина, както и че нуждите им 
може да бъдат снабдени чрез личен 
труд, предвидливост, грижа и вяра. 
Процесът бил трудоемък и уморите-
лен, но здравословен, именно това, 
от което човек има нужда в своето 
паднало естество, училището, което 
Бог е осигурил за обучение и разви-
тие. 

Докато младежите били приуч-
вани на труд и трудности, не била 
пренебрегвана културата на инте-
лекта. Били учени, че всичките им 
сили принадлежат на Бога, както и 
че всички те трябва да бъдат използ-
вани и развити за Негова служба. 

Църквата на валдензите, в своя-
та чистота и простота, наподобява 
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църквата във времето на апостоли-
те. Отхвърляйки върховенството на 
папа и прелати, те държали Библи-
ята като единствения върховен и не-
изменен авторитет. Техните пастори, 
за разлика от надменните римски 
свещеници, следвали примера на 
своя Учител, Който „не дойде, за да 
Му служат, а да служи.” Те пасяли 
Божието стадо, водейки го на зеле-
ните пасища и при живите води на 
Неговото свято Слово. Далеч от па-
метниците на човешката показност и 
гордост, хората се събирали не във 
великолепни църкви или грандиозни 
катедрали, а под сянката на плани-
ните, в долините на Алпите или, във 
време на опасност, в някоя канари-
ста крепост, за да слушат думите на 
истината от Христовите служители. 
Пасторите не само проповядвали 
евангелието, но и посещавали бо-
лните, преподавали на децата, нази-
давали грешащите и се стараели да 
уреждат спорове, както и да насър-
чават хармонията и братската лю-
бов. Във време на мир били поддър-
жани от доброволните дарения на 
хората; но, подобно на Павел, който 
правеше шатри, всеки научавал ня-
какъв занаят или професия, с която 
при необходимост да осигурява из-
дръжката си. 

Младите получавали наставле-
ние от пасторите си. Докато на на-
правленията на общото обучение 
било отдавано внимание, то Библи-
ята била предмет на основно изуча-
ване. Евангелията на Матей и Йоан 
били заучавани наизуст, както и мно-
го от посланията. Децата участвали 
също в труда по създаване на пре-
писи на Писанията. Някои ръкописи 
съдържали цялата Библия, докато 
други – само кратки откъси, към кои-
то били допълнени кратки обяснения 
по текстовете от хората, които уме-
ели да тълкуват Писанията. По този 
начин били изнасяни съкровищата 
на истината, толкова дълго укривани 
от хората, които се мъчели да издиг-
нат себе си над Бога.

Чрез търпелив, неуморен труд по-
някога в дълбоките, мрачни пещери 
на земята, на светлината на фенери, 
Писанията били преписвани стих по 
стих, глава по глава. И така делото 
продължавало, чрез което откритата 
Божия воля греела като чисто злато; 
само тези, които участвали в това 
дело, знаели колко по-светла, чиста 
и по-мощна била тя заради изпита-

нията, понесени заради нея. Небес-
ни ангели обкръжавали тези верни 
работници.

Сатана подтиквал папските све-
щеници и прелати да погребат Сло-
вото на истината под боклука на 
заблудата, ереста и суеверието, но 
истината бива съхранена незасег-
ната по един най-чуден начин през 
всички тези векове на мрак. Тя не е 
носела печата на човек, а печата на 
Бога. Хората били безотказни в уси-
лията си да помрачат ясното, сем-
пло значение на Писанията, както и 
да ги направят да противоречат на 
собственото им свидетелство; но, 
подобно на дъгата над издигащите 
се на талази дълбини, Божието сло-
во се извисява над бурите, застра-
шаващи го с унищожение. Подобно 
както мината има богати жилки злато 
и сребро, скрити под повърхността, 
също така всички трябва да копаят, 
ако желаят да открият скъпоценни-
те запаси, така че Святите Писания 
имат съкровища на истина, които 
се разкриват само пред сериозния, 
смирен и изпълнен с молитва изсле-
довател. Бог е определил Библията 
да бъде учебник за цялото човечест-
вото, в дните на детството, младеж-
ките години и зрялостта, както и да 
се изучава през цялото време. Той 
е дал Своето слово на хората като 
откровение за самия Себе Си. Всяка 
нова истина, когато бъде забеляза-
на, представлява свежо разкриване 
на характера на нейния Автор. Изу-
чаването на Писанията е средство-
то, божествено разпоредено да до-
веде хората в една по-тясна връзка с 
техния Създател, както и да им даде 
едно по-ясно познание за Неговата 
воля. То е средството за общуване 
между Бог и човека.

Докато валдензите считали стра-
ха от Господа като начало на мъд-
ростта, те не били слепи за важност-
та на контакта със света, познание 
за хората и за активния живот, при 
разширяване на ума и събуждане на 
възприятията. От своите училища в 
планините някои от младежите били 
изпращани в образователни инсти-
туции в градове във Франция или 
Италия, където намирали по-разгър-
нато поле за изучаване, за мисълта 
и за наблюдение, отколкото техните 
родни Алпи. Така изпратените мла-
дежи били изложени на изкушение, 
те ставали свидетели на порока, 
сблъсквали се с хитрите посредници 

на Сатана, които настоявали те да 
приемат най-фини ереси и най-опас-
ни измами. Но възпитанието им от 
детството било такова, че те били 
подготвени за всичко това. 

В училищата, които посещавали, 
не трябвало да се доверяват на ни-
кого. Дрехите им били подготвени по 
такъв начин, че да укриват най-голя-
мото им съкровище - скъпоценните 
ръкописи на Писанията. Те носели 
със себе си плода на усиления труд 
от месеци и години, и при всеки бла-
гоприятен случай, без да възбуждат 
подозрение, предпазливо поставяли 
някой отрязък пред хората, чиито 
сърца изглеждали отворени да при-
емат истината. От колената на май-
ките си младежите валдензи били 
обучени да имат тази цел пред себе 
си; те разбирали работата си и я из-
пълнявали вярно.³ 

ПРИЗИВ КЪМ НАС
Независимо каква е работата 

ви, скъпи братя и сестри, вършете я 
като за Господа, като давате най-до-
брото от себе си. Не подценявайте 
настоящите златни възможности, не 
допускайте животът ви да се окаже 
провал, докато си седите и напраз-
но мечтаете да ви бъде лесно и да 
постигнете успех в работа, за която 
Бог никога не ви е правил пригод-
ни. Извършете работата, която е 
най-близо до вас. Извършете я, било 
то и сред опасности и затруднения 
в мисионското поле; но умолявам 
ви, не се оплаквайте от трудности-
те и саможертвите. Погледнете към 
валдензите. Вижте какви планове 
са разработили, така че светлината 
на евангелието да може да огрее в 
помрачените умове. Не трябва да 
работим с очакването, че ще полу-
чим наградата си в този живот, но с 
очи, твърдо отправени към награда-
та в края на състезанието. Сега има 
нужда от мъже и жени, които са така 
верни към дълга, както стрелката на 
компаса към полюса, мъже и жени, 
които ще работят, без при това пътят 
им да е изгладен и всяка пречка да 
бъде отстранена.⁴

Използвана литература:
Деяния на апостолите, стр. 64, 65. 
Великата борба, стр. 51–53.
Пак там, стp. 63–70. [издание 1888]
Свидетелства към църквата, т. 5, 
стp. 406.
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Събота, 3 декември 2022
Дейвид Жиц

ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА
Сред преживяната агония на кръ-

ста Христос извика: „Свърши се“ 
(Йоан 19:30). Всички пророчества, 
давани през вековете, указващи този 
момент, сега се бяха изпълнили. 
Всичко, което вселената видя, беше, 
че Този, Който бе без грях, „биде 
наранен поради нашите престъпле-
ния, бит биде поради нашите безза-
кония; на Него дойде наказанието 
докарващо нашия мир,” и все пак 
това бе едно славно събитие за чо-
вечеството, понеже „с Неговите рани 
[с ударите от камшик по Него] ние се 
изцелихме” (Исая 53:5). „Свърши се” 
беше едно ужасяващо изявление за 
нечестивите. Те бяха загубили в опи-
та си да надвият Спасителя и побяг-
наха от сцената на кръста. „Свърши 
се“ не беше ужасяващо изявление за 

Божиите хора. Това беше изявление, 
което направи възможен достъпа до 
благодат за всеки, който желаеше 
спасение.

Предстои още един път Христос 
да заяви, че е настъпил край. Още 
веднъж предстои пророчества, дава-
ни през вековете, да достигнат свое-
то изпълнение. Последните преду-
преждения, дадени на свят, потъващ 
в грях, ще достигнат своя завършек. 
Също както когато Той каза „Свърши 
се“ на кръста, при приключване на 
настоящото прогласяване на Хрис-
тос ще има две групи. „Който върши 
неправда, нека върши и занапред 
неправда; и който е нечист, нека 
бъде и занапред нечист; и праведни-
ят нека върши и занапред правда, и 
святият нека бъде и занапред свят. 

Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, 
която давам, да отплатя на всекиго, 
според каквито са делата му. Аз съм 
Алфа и Омега, първият и последни-
ят, началото и краят” (Откровение 
22:11–13).

Точно сега, наближавайки това 
изявление на Христос, всички ние 
продължаваме да правим своя избор 
към коя група да принадлежим. Зна-
менията, предсказани в пророчест-
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вото, се изпълняват все по-бързо. 
Греховете на човечеството се прак-
тикуват дръзко в открито неподчине-
ние към Създателя. Нашата алчност, 
угаждането на себе си, нашето же-
лание за върховенство убиват както 
телата ни, така и света около нас. И 
докато човешкият род отблъсква все 
по-надалеч Създателя, Неговата ми-
лост бива оттегляна от света, а това, 
което последва, е опустошение в не-
бивал мащаб. През хилядолетията е 
имало природни бедствия, но тези, 
които преживяваме днес, надмина-
ват всичко, случило се в миналото, 
а ще става още по-зле. „И както бяха 
Ноевите дни, така ще бъде прише-
ствието на Човешкия Син” (Матей 
24:37). Като мисли, че е по-наясно от 
самия Бог, човешкият род си докара 
собствено изобретени язви, панде-
мии и бедствия.

Настъпва моментът, когато грехо-
вете ще станат прекалено големи, за 
да може Господ да ги търпи повече, 
„защото греховете й стигнаха дори 
до небето, и Бог си спомни нейните 
неправди” (Откровение 18:5). Когато 
Христос прави това последно изя-
вление, че делото Му на посредни-
чество и застъпване за човечеството 
е приключило, на коя страна ще се 
окажеш ти? Като дете си спомням 
как тази вест се проповядваше в 
моята църква в Пуслинч, Канада. 
Пророчествата бяха ясно предста-
вени. Датите, империите и народите, 
диаграмите, изобразяващи нагледно 
пророчествата, бяха от толкова голя-
мо значение, понеже днес аз виждам 
как тези пророчества се изпълняват 
пред самите ми очи и така мога да ги 
разпозная. Толкова съм благодарен 
на всички онези, които споделиха 
пророчествата и вестите на преду-
преждение. Мнозина от нас са изу-
чавали пророчествата, но в момента 
самите ние ставаме свидетели на 
тяхното изпълнение.

ПОСЛЕДНИТЕ 
ВРЕМЕНА И 
ПРАВЕДНИТЕ

За хората, приели преобразя-
ващата сила на Христовото благо-
вестие, последните времена носят 
неописуема радост. Те са признали, 

че собствената им праведност не е 
нищо друго, освен „омърсена дреха” 
(Исая 64:6) и са приели Христос и 
Неговата праведност за своя собст-
вена. Силата на Христос е преобра-
зила живота им и ги е привела в хар-
мония с волята на Създателя. За тях 
е наслада да вършат Божията воля 
и Неговият закон е в сърцата им 
(Псалм 40:8).

Божиите хора са приели спасе-
ние по благодат и преобразяване 
чрез Неговата сила. Същият Йоан, 
на когото бе дадено откровението за 
пророчествата, които трябваше да 
сподели с нас, казва, че силата им 
произтича от техния източник, Исус 
Христос. „А тия са написани за да по-
вярвате, че Исус е Христос, Божият 
Син, и, като вярвате, да имате живот 
в Неговото име” (Йоан 20:31). Откро-
вението представлява едно продъл-
жение на благата вест за спасение. И 
наистина, за пророчествата, доклад-
вани в последната книга на Писание-
то, се заявява, че са „Откровението 
на Исус Христос” (Откровение 1:1). 
Пророчествата за последното вре-
ме разкриват силата на един могъщ 
Бог да спаси Своя народ. „Блажен, 
който прочита, и ония, които слушат 
думите на това пророчество и пазят 
написаното в него; защото времето е 
близо” (Откровение 1:3).

Последните времена не плашат 
Божиите хора. Нашият Спасител ни 
е казал, когато видим да се изпъл-
няват знаменията на края, да се из-
правим и да повдигнем главите си, 
„защото изкуплението ви наближава” 

(Лука 21:28). Ние чакаме с нетърпе-
ние да видим нашия Господ лице в 
лице. Желанието ни е да отдадем 
хваление и благодарност на нашия 
Спасител, Който пожертва всичко 
за нас. Макар да не го заслужаваме, 
Той направи изходен път за нас. Про-
роческият доклад казва, че в онзи 
велик ден Божиите хора ще погле-
днат нагоре, докато всичките ужаси 
на греха изпояждат света и неговите 
обитатели, ние ще извикаме: „Ето, 
Тоя е наш Бог; чакахме Го, и Той ще 
ни спаси; Тоя е Господ; чакахме Го; 
ще се възрадваме и развеселим в 
спасението Му” (Исая 25:9).

Целта на адвентистите, с която 
старателно се стремят да разберат 
пророчеството, не е да разберат за 
моментите, в които ще се сипе огън и 
жупел, а да добият едно по-дълбоко 
отношение, едно откровение за Исус 
Христос. Колкото и да сме недо-
стойни, знаем, че не сме направили 
нищо, с което да заслужим това спа-
сение, „Ние сме безполезни слуги; 
извършихме само това, което бяхме 
длъжни да извършим” (Лука 17:10). 
За себе си признаваме, че „вътре 
в тях трябва да действа една сила, 
трябва да получат живот, който идва 
отгоре, преди да могат да се про-
менят от състояние на греховност в 
святост. Тази сила е Христос. Само 
Неговата благодат може да съживи 
безжизнените способности на ду-
шата и да я привлече към Бога, към 
святост.”¹ 

В пророческо видение Господ-
ната служителка вижда как Божият 
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народ се е отправил на път, преко-
сявайки последните времена. И до-
като ужасите на края на времето се 
разиграват около тях, те все повече 
се отделят от света, докато станат 
напълно, изцяло и крайно зависими 
от Бога. Във видението се виждат 
въжета, спуснати отгоре, за които 
Божиите хора се държат здраво.

„Като чухме звуците на веселие 
и празнуване, които идваха от без-
дната долу, тръпки ни побиха. Чухме 
скверно богохулство, вулгарни за-
качки, низки песни. Чухме военна 
песен и танцувална песен. Чухме ин-
струментална музика и висок смях, 
примесен с проклятия и викове на 
терзание и горчив плач, при което 
повече от всякога започнахме да се 
притискаме към тясната и трудна 
пътека. През голяма част от време-
то бяхме заставени да увисваме с 
цялата си тежест на въжетата, които 
ставаха по-големи, докато напредва-
хме. . . .

„За миг започнахме да се коле-
баем дали да се осмелим. Тогава 
възкликнахме: „Единствената ни на-
дежда е да се доверим изцяло на 
въжето. От него сме зависели през 
целия труден път, така че и сега то 
няма да ни изневери.“ Ние все още 
се колебаехме и бяхме притеснени и 
потиснати. Тогава бяха изречени ду-
мите: „Бог държи въжето. Няма защо 
да се страхуваме.“ Тогава хората зад 
нас повториха тези думи, като до-
пълниха: „Той няма да ни изневери и 
сега. Той е, Който безопасно ни до-
веде дотук.”² 

Последните времена за правед-
ните като хора, които зависят изцяло 
от Бог, представляват изпълнение 
на пророчеството и са сигурно очак-
ване да срещнем нашия Спасител. 

Ужасите, които се разиграват покрай 
нас, следват в резултат от оттегляне-
то на протектиращата Божия благо-
дат. Но ние сме разчитали на Него и 
Той ни дава обещанието, че хлябът 
и водата ни ще бъдат сигурни. (Исая 
33:16.)

ПОСЛЕДНИТЕ 
ВРЕМЕНА И 
НЕЧЕСТИВИТЕ

Лишени от спасителната благодат 
на Христос, нечестивите преминават 
през една съвсем различна опитност 
в последното време. Те не могат да 
разберат защо Божиите хора живе-
ят по този начин. За тях спасението 
е една мистерия. „На които Божия-
та воля беше да яви, какво е между 
езичниците богатството на славата 
на тая тайна, сиреч, Христос между 
вас, надеждата на славата” (Колося-
ни 1:27). Те наблюдават с ужас как 
светът около тях се разпада пред 
очите им.

Името на последната библейска 
книга е различно в превод на различ-
ните езици. На езиците от германска-
та и славянската езикова група на-
пример името е „Откровение”, но на 
много латински езици името е „Апо-
калипсис.” Книгата е една и съща, 
но твоята лична опитност с Христос 
определя дали пророчествата, които 
се съдържат в нея, както и тяхното 
изпълнение, представляват едно от-
кровение за твоя Спасител, или те са 
твоят страховит апокалипсис. Когато 
последните събития се разгърнат, 
нечестивите ще си спомнят как един 
народ е споделял вестите на пре-
дупреждение от тези пророчества. 
В последните мигове точно преди 
изявлението „Свърши се“—докато 

все още се задържат последните 
лъчи на милост—някои ще приемат 
евангелската вест и ще се присъеди-
нят към праведните, благодарни за 
своето спасение в откровението. За 
жалост, мнозина ще откажат да при-
емат последната вест на предупреж-
дение и апокалипсисът ще се излее 
върху тях.

Пророческите сцени разкриват 
как Божията милост се оттегля, но 
в действителност не Бог е, Който се 
е оттеглил, а хората са тези, които 
са Го отблъснали далеч от себе си. 
Човешките същества са се отвърна-
ли от Създателя по собствена воля. 
Сътворените същества казват сега 
на своя Създател, че Той не е желан 
сред тях. Те нямат нужда от Бог. Вяр-
ват, че са по-мъдри и са по-наясно с 
нещата от Бога.

Грехът е нараснал в неописуем 
мащаб. „А това да знаеш, че в по-
следните дни ще настанат усилни 
времена. Защото човеците ще бъдат 
себелюбиви, сребролюбиви, над-
менни, горделиви, хулители, непо-
корни на родителите, неблагодарни, 
нечестиви, без семейна обич, непри-
мирими, клеветници, невъздържни, 
свирепи, неприятели на доброто, 
предатели, буйни, надути, повече 
сластолюбиви, а не боголюбиви” (2 
Тимотей 3:1–4).

В тези стихове апостол Павел 
описва една ситуация в последното 
време, при която обществото дотол-
кова е разтрогнало своя съюз с Бога, 
че самото същество започва да под-
дава под тежестта на покварата. 
Човешкото тяло се превръща в из-
вращение, в някои от случаите като 
следствие от болести, а в други – в 
резултат от умишлено покваряване 
на тялото. Самото естество на све-

Живеем във век, в който нечестието преобладава. Опасностите 
на последните дни се насъбират около нас и понеже се умножава 

беззаконието, любовта на мнозинството охладнява. Това нямаше да е 
така, ако всички бяха дошли при Исус и с доверие и вяра се уповават 

на Него. Когато бъдат съхранени, Неговата кротост и смирение, ще 
донесат мир и покой, както и морална сила за всяка душа.
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та около нас, обременен от човешка 
алчност, започва да се разпада. Но 
въпреки че знаят и виждат как обще-
ството се разпада, те продължават 
упорито да следват същия курс. Не-
честивите заявяват, че са се освобо-
дили от задръжките, поставени им от 
Създателя. „Обещават им свобода, а 
те сами са роби на разврата; защото 
от каквото е победен някой, на това и 
роб става ” (2 Петрово 2:19).

Но сега Христос казва: „Свърши 
се.” С ужас нечестивите разбират, че 
не могат да направят нищо повече. 
Те са отхвърлили спасението и се от-
дават изцяло на контрола на злото. 
Твърдо са решени да се борят за ос-
татъка от ресурсите. Обществото се 
разпада покрай тях, така че започват 
да търсят кого да обвинят, понеже не 
могат да признаят, че собствените 
им грехове са ги победили.

Словото е отразило какво се 
случва с обществото и самата при-
рода, когато един народ отхвърли 
волята на своя Създател. „Ето, Гос-
под изпразва земята и я запустява, 
превръща я, разпръсва жителите й. . 
. . Съвсем ще се изпразни земята, и 
съвършено ще се оголи; защото Гос-
под е изговорил това слово. Земята 
жалее и повяхва; светът изнемощя-
ва и повяхва; високопоставените 
между людете на земята са изне-
мощели. Земята тоже е осквернена 
под жителите си, защото престъпиха 
законите, не зачитаха повеление-
то, нарушиха вечния завет. Затова, 
клетва погълна земята, и ония, които 
живеят на нея се намериха виновни; 
затова жителите на земята изгоряха, 
и малцина човеци останаха” (Исая 
24:1, 3–6).

Каквито и бедствия и ужаси да 
са били докладвани в историята, те 
не може да се сравнят с това, което 
предстои да се разрази в настоящия 
свят. Ние вече виждаме всичко това 
да се надига. Разпространението на 
пандемични болести, ненормални-
те природни явления, нарасналите 
конфликти на насилие, както и уни-
щожаването на природата—всички 
тези са само начало на това, което 
предстои. За нечестивите краят на 
времето е наистина един „апокалип-
сис.”

ВРЕМЕ НА МИЛОСТ
Сега, докато все още остават 

последните мигове на Божията 
благодат, към всеки един от нас 
достига призивът да се хване за 
благодатта. „И чух друг глас от не-
бето, който казваше: Излезте от 
нея, люде Мои, за да не участв  
ате в греховете й и да не споделяте 
язвите й” (Откровение 18:4). Да из-
лезем от този свят, на практика оз-
начава да се хванем за благодатта. 
Нашият Създател желае сериозно 
да ни даде най-добрите дарове и 
да ни изпълни с праведността на 
Христа. „Затова - „Излезте изсред 
тях и отделете се“, казва Господ, „И 
не се допирайте до нечисто“; и „Аз 
ще ви приема, и ще ви бъда Отец, 
и вие ще Ми бъдете синове и дъще-
ри“, казва всемогъщият Господ ” (2 
Коринтяни 6:17, 18).

„Животът ни е едно пътуване 
сред опасностите на последните 
дни. Нужно е да бдим внимателно 
над всяка стъпка и да бъдем сигур-
ни, че следваме нашия велик Води-
тел. Навсякъде около нас се среща 
скептицизъм, изневяра, разгул и 
прахосничество, както и престъп-
ност. Лесно е да се отпуснат юзди-
те на самоконтрола и да се потъне 
в урвата на сигурното унищожение. 
Колко голяма е милостта, която ни 
обкръжава и предпазва всеки един 
миг!”³ 

Хората на Бога са приели Него-
вия дар на Христовата праведност 
в Христа: „Вижте каква любов е дал 
нам Отец, да се наречем Божии 
чада; а такива и сме. Затова све-
тът не познава нас, защото Него 
не позна. Възлюбени, сега сме Бо-
жии чада, и още не е станало явно 
какво ще бъдем; но знаем, че кога-
то стане явно, ще бъдем подобни 
Нему, защото ще Го видим както е. 
И всеки, който има тая надежда на 
Него, очиства себе си, както е Той 
чист” (1 Йоаново 3:1–3).

И сега, след като сме получи-
ли дара—и сме били преобразени 
чрез него—няма ли да споделим 
това с други? Нашата вест не е 
вест на ужаси. Ние не проповяд-

ваме огън и жупел. Събитията са 
докладвани пророчески, така че ти 
и аз да знаем времето, в което жи-
веем. Сега, както никога допреди, е 
необходимо да споделяме Христо-
вата праведност с един свят, който 
отчаяно се нуждае от преобразява-
не.

„Живеем във век, в който нечес-
тието преобладава. Опасностите 
на последните дни се насъбират 
около нас и понеже се умножава 
беззаконието, любовта на мнозин-
ството охладнява. Това нямаше да 
е така, ако всички бяха дошли при 
Исус и с доверие и вяра се упова-
ват на Него. Когато бъдат съхране-
ни, Неговата кротост и смирение, 
ще донесат мир и покой, както и 
морална сила за всяка душа.

„Краткостта на времето се из-
тъква и подчертава като подбуда 
да потърсим правдатата и да на-
правим Исус свой приятел. Това 
не е великият мотив, защото на-
мирисва на егоизъм. Ще трябва ли 
ужасите на Божия ден да бъдат из-
тъквани пред нас, за да ни склонят 
да направим правилната стъпка от 
страх? Не би трябвало да е така. 
Исус е привлекателен. Той е пълен 
с любов, милост и състрадание. 
Той ни предлага да бъде нашият 
приятел, да върви заедно с нас 
през неравните пътеки на живота. 
Той ти казва: „Аз съм Господ тво-
ят Бог; върви с Мене, и Аз ще из-
пълвам пътеката ти със светлина. 
Исус, Величието на небето, пред-
лага да издигне до общение със 
Себе Си онези, които дойдат при 
Него със своята обремененост, със 
своите слабости и притеснения. 
Той ще ги направи Свои скъпи деца 
и накрая ще им даде наследство с 
по-голяма стойност, отколкото им-
периите на царе, корона на слава 
по-богата, отколкото някога е укра-
сявала челото на най-издигнатия 
земен монарх.”⁴ 

Използвана литература:
Пътят към Христа, стp. 18.
Християнски опит и учения на 
Е.Г.Уайт, стр. 182, 184.
Знамения на времето, 26 януари1882.
Ръвю енд хералд, 2 август 1881.
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Неделя, 4 декември 2022
Бенджамин Тиел

ВРЕМЕ НА БОРБА
От тъжния момент, в който пър-

вите ни родители напуснаха своя 
дом в градината, надеждата на все-
ки вярващ е била да види деня, ко-
гато ще се сложи край на всеки грях, 
страдание и мъка и ние най-накрая 
ще можем да се върнем в нашия не-
бесен дом. Животът тук, на този свят 
на грях, има много борби, изпитания 
и изкушения, с които всеки човек 
трябва да воюва. Имайки предвид 
това, Йов написа: „Човекът, роден 
от жена, е кратковременен и пълен 
със смущение” (Йов 14:1). По-късно 
в историята, изправен пред мно-
жество предизвикателства, Давид 
възкликна: „Защото се насити душа-
та ми на бедствия, и животът ми се 
приближава до гроба” (Псалм 88:3).

В хода на цялата история мъже и 
жени са се борели с физически труд-
ности, финансови борби, проблеми 
във взаимоотношенията, битки на 
ума или на емоциите, както и битки 
за здравето или оцеляването. Но във 
всички тези борби има една блажена 
надежда. Макар понякога ръката на 
вярата да е слаба, макар понякога 
да се борим с отчаяние, съмнение 
или депресия, все пак някак си, дори 
в мрака, можем да се заловим за 
чудните Божии обещания. 

„Силите на мрака се насъби-
рат около душата и изолират Исус 
от погледа ни, така че на момен-
ти само можем да чакаме в мъка и 
удивление, докато облакът премине. 
Понякога тези периоди са направо 

ужасни. Надеждата е почти поддала, 
и отчаянието ни завладява. В тези 
страшни моменти трябва да се нау-
чим да уповаваме, да зависим изця-
ло от заслугите на умилостивението 
и в цялото си недостойнство да се 
хвърлим върху заслугите на разпъ-
натия и възкръснал Спасител. Нико-
га няма да погинем, докато правим 
това - никога!”¹ 

Какво удивително обещание! 
Дори в най-тъмния час на смущение, 
дори и да сме се провалили в хрис-
тиянската си обхода, ако дойдем при 
Него с цялото си недостойнство - то-
гава Исус, Който се застъпва за нас, 
нашият Спасител, нашият Ходатай, 
няма да ни отблъсне. Той ни взима, 
каквито сме, в цялото ни безпомощ-
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но недостойнство. Той никога, никога 
няма да ни остави да загинем, по-
неже прощава „всичките ти беззако-
ния; изцелява всичките ти болести” 
(Псалм 103:3) - дори страшната бо-
лест, наречена „грях“. 

Сега, в този последен час от зем-
ната история, когато около нас се на-
събират буреносни облаци, Исус хо-
датайства за нас. Можем да занесем 
случая си при Него и да сме сигурни, 
че ако Му поверим всичко, Той ще 
бъде с нас до края.

„Самата ни нужда е сама по себе 
си аргумент и умолява най-красно-
речиво в наша полза. Но трябва да 
търсим Господа, за да извърши тези 
неща за нас. Той казва: „Искайте, и 
ще ви се даде.“ А също: „Този, Който 
не пожали собствения Си Син, а Го 
предаде за нас всички, как не ще ни 
подари заедно с Него и всичко?“ Ма-
тей 7:7; Римляни 8:32.”² 

„Кръвта на Исус умолява със 
сила и резултати за тези, които са 
отстъпили, за хората, които са бун-
товни, за хората, които съгрешават 
против голяма светлина и любов. 
Сатана е застанал отдясно ни, за да 
ни обвинява, а нашият Адвокат стои 
при Божията десница, за да умоля-
ва и да се застъпва за нас. Той не е 
губел никога нито един казус, който 
Му е бил поверен. Можем да се упо-
ваем на нашия Адвокат; защото Той 
умолява със Своите заслуги в наша 
полза. Чуйте молитвата Му, преди да 
бъде предаден и подложен на съде-
бен процес. Чуйте молитвата Му за 
нас, защото няма да бъдем забраве-
ни от Него.”³ 

„Много са неволите на правед-
ния, но Господ го избавя от всички 
тях” (Псалм 34:19).

ВРЕМЕТО НА СКРЪБТА
Когато плаваме в открито море, 

може да се натъкнем на много труд-
ности. Често пъти едни от най-голе-
мите трудности се явяват, когато бре-
гът наближава. Понякога, когато съм 
пътувал с плавателен съд, бил той 
малък, или голям, ми е прилошавало 
и ми се е искало да стъпя отново на 
твърда земя. Но когато най-накрая 
на хоризонта се разкрие сушата, 
често пъти във финалната си част 

пътуването става още по-турбулент-
но. Всеки един миг животът може да 
се окаже застрашен от опасността 
от корабокрушение, течения и ска-
ли. И за да акостира на правилното 
място и безопасно, курсът трябва да 
е предварително зададен, а корабът 
или лодката добре подготвени още 
преди самото акостиране, така че 
да не се сблъска челно със самия 
бряг. Аналогично и в нашето житей-
ско пътуване може да ни се повдига 
от преумора от този свят на грях и 
страдание, може да копнеем да стъ-
пим най-накрая на небето. Поглеж-
дайки напред, с радост разбираме, 
че наближаваме небесния бряг. Но 
последната част от пътуването крие 
опасности, за които е необходимо да 
е била извършена подготовка много 
по-напред. Нашият курс и подготовка 
ще определят как ще се справим във 
времето на борба, което предстои. 
Готови ли сме за финалното акости-
ране с цялата му турбулентност? Как 
ще се приготвим? 

ДА СЕ ПРЕДУПРЕДЯТ 
ДРУГИТЕ

Днес за човешките същества все 
още има възможност да дойдат при 
Исус, великия Първосвещеник, и да 
преживеят онова прощение и мир, 
които само Той може да предложи и 
подари. Можем да се приготвим за 
времето на борба, като споделим ве-
стта за спасението със света около 
нас, докато има благодатно време. 

„Има много хора, които са си спо-
койни и които сякаш са заспали. Те 
казват: „Ако пророчеството е пред-
сказало налагането на неделята, 
указът със сигурност ще бъде поста-
новен,“ и, достигнали до това заклю-
чение, си остават спокойни, очаквай-
ки събитието, като се успокояват с 
мисълта, че Бог ще предпази народа 
Си в деня на скръбта. Но Бог няма да 
ни спаси, ако не направим никакво 
усилие да извършим делото, което е 
поверил на наша отговорност. Тряб-
ва да бъдем намерени като бдящи 
войници, които изпълняват с вярност 
своето задължение, да не би Сата-
на да спечели предимство, каквото е 
наше задължение да предотвратим. 

„Трябва да изучаваме Божието 

слово прилежно и да се молим с вя-
рата, че Бог ще ограничи силите на 
мрака, понеже до момента вестта е 
достигнала до сравнително малко 
хора, а светът трябва да бъде про-
светен с нейната слава. Настоящата 
истина - заповедите на Бога и вяра-
та на Исус - не е прогласена, както 
трябва да бъде. Мнозина са, които 
се намират почти до нашата врата, 
за чието спасение не е било положе-
но лично усилие.

„Ние не сме подготвени за време-
то, когато делото ни трябва да при-
ключи. . . . Спорът за съботата ще 
изложи предмета на вниманието на 
хората и ще бъде дадена възмож-
ност да се представят твърденията 
за истинската събота. . . .

„Време е Божият народ да работи 
както никога допреди поради увели-
чаване на нечестието. Хората, които 
се боят от Бога и пазят заповедите, 
ще бъдат усърдни не само в молит-
ва, но и в действие; а това ще занесе 
истината пред хората, които никога 
не са чували за нея. Светът е залят 
от заблуда и неправда, а хората, 
които Бог е направил да съхраняват 
Неговия закон и чистата религия на 
Исус, трябва да се решат категорич-
но да позволят светлината им да 
свети.”4 

НАВИКЪТ ДА ЗАВИСИМ 
ОТ БОГ

С право се казва, че характерът 
се разкрива в криза. За да устоим 
твърди в предстоящата криза, тряб-
ва да изградим навик да зависим от 
Бог чрез вяра всеки ден. Естествена-
та човешка реакция спрямо  фактор, 
провокиращ тревога, е да се притес-
нява, да се оплаква, да се бие, да се 
скрие или да избяга. Вместо да на-
правим някое от тези неща, нашето 
често повтаряно действие или навик 
трябва да бъде да падаме на колене 
и да се борим с Бог в молитва чрез 
вяра. 

„Времето на притеснение и тер-
зание, което предстои, ще изисква 
такава вяра, която може да понесе  
изтощение, забавяне и глад - вяра, 
която няма да прималее, макар 
бива сурово изпитвана. Благодат-
ното време се дава на всички, за 
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да се подготвят за това време. Яков 
надделя, защото беше настойчив и 
решителен. Неговата победа е дока-
зателство за силата на решителната 
молитва. Всички, които са решени 
да се хванат за Божиите обеща-
ния, както него, и да бъдат толкова 
сериозни и настойчиви, колкото бе 
той, ще успеят, както той успя. Тези, 
които не са склонни да се отрекат от 
себе си, да агонизират пред Бога, да 
се молят продължително и сериозно 
за Неговото благословение, няма да 
го получат. Да се бориш с Бога – кол-
ко малко хора знаят какво означава 
това! Колко малко хора са стигнали 
дотам, че душите им да се излеят 
пред Бога с такова извънредно жела-
ние, че всяка сила бъде максимално 
напрегната. Когато вълни на отчая-
ние, каквито никой език не може да 
изкаже, връхлетят молителя, колко 
малко хора се прилепят с непоклати-
ма вяра към Божиите обещания. 

„Тези, които упражняват само 
малко вяра сега, са в най-голяма 
опасност да паднат под властта на 
сатанинските измами и указа, опре-
делен да насили съвестта. Но дори и 
да издържат на изпита, във времето 
на скръбта ще преживеят по-дълбо-
ка потиснаст и терзание, защото не 
са направили упованието си в Бога 
свой навик. Уроците на вяра, които 
са пренебрегнали, те ще бъдат за-
ставени да научат под страшния на-
тиск на обезсърчението.”⁵ 

ГРЕХОВЕТЕ НИ ДА 
БЪДАТ ПРОСТЕНИ!

Бързо ще дойде времето, кога-
то Исус ще хвърли кадилницата в 
небесното светилище и ще бъдат 
произнесени следните думи: „Който 
върши неправда, нека върши и за-
напред неправда; и който е нечист, 
нека бъде и занапред нечист; и пра-
ведният нека върши и занапред пра-
вда, и святият нека бъде и занапред 
свят” (Откровение 22:11). 

За да устоим във времето на 
борба, когато Исус няма вече да се 
застъпва за всеки един от нас в не-
бесното светилище, от съществено 
значение е чрез Божията благодат 
греховете ни да бъдат изличени чрез 
кръвта на Агнето. „Блажени ония, чи-

ито беззакония са простени, чиито 
грехове са покрити” (Римляни 4:7).

„Те съкрушават душите си пред 
Бога, като посочват на покаянието 
за многото си грехове в миналото и 
като умоляват с обещанието на Спа-
сителя: „Нека се хване за силата Ми, 
за да се примири с Мене! Да! нека се 
примири с Мене“ [Исая 27:5.] Вярата 
им не отслабва, понеже молитвите 
им не получават незабавен отговор. 
Макар да преживяват най-остро при-
теснение, ужас и безпокойство, не 
престават да се застъпват. Залавят 
се за силата на Бог, както Яков се 
хвана за Ангела, и езикът на душата 
им е: „Няма да Те пусна, докато не 
ме благословиш.“

„Ако преди това не се беше пока-
ял за греха си, че се сдоби с първо-
родството чрез измама, Бог нямаше 
да отговори на неговата молитва 
и милостиво да запази живота му. 
Аналогично и във времето на скръб-
та, ако Божиите хора имат неизповя-
дани грехове, които ще се яват пред 
тях, докато се измъчват от страх и 
притеснение, те ще се съкрушат; 
отчаянието ще пререже вярата им 
и не биха могли да имат доверието 
да умоляват пред Бог за избавление. 
Но докато изпитват дълбоко чув-
ство за собствено недостойнство, те 
нямат грехове, които са укривали и 
които сега ще им бъдат открити. Гре-
ховете им са ги предварили в съда 
и са били изличени, така че няма да 
могат да си ги спомнят.

„Вички, които гледат да изви-
нят или да прикрият греховете 
си, като допускат да останат за-
писани в небесните книги като 
неизповядани и неопростени, 
ще бъдат надвити от Сатана. . . .  
Хората, които се бавят да се подгот-
вят за Божия ден, няма да получат 
подготовка във времето на скръбта, 
нито в който и да е последващ мо-
мент. Случаят на всички такива хора 
ще е безнадежден.

„Онези изповядващи се за хрис-
тияни, които достигат до този по-
следен страховит конфликт непод-
готвени, ще изповядат в отчаянието 
си своите грехове с думи на огнено 
терзание, докато нечестивите ще 
се радват неимоверно над тяхната 
злочестина. Такива изповеди са от 

същото естество като изповедта на 
Исав и Юда. Хората, които така се 
изповядват, оплакват резултата от 
закононарушението, а не вината за 
нарушението. Те не изпитват истин-
ско покаяние, никакво отвращение 
от злото. Признават греха поради 
страх от наказание, но подобно на 
фараона в древността, биха се вър-
нали в състояние на открито непо-
слушание пред Небето, ако съдбите 
се отмахнеха.”⁶ 

„Яков беше непоколебим. Той 
знаеше, че Бог беше милостив, за-
това се позоваваше на Неговата ми-
лост. Посочи на мъката и покаянието 
за злините си в миналото и настой-
чиво представи молбата си за осво-
бождение от ръката на Исав. Така 
безотказната му молитва продължи 
цяла нощ. Преглеждайки злините си 
в миналото, той бе доведен почти до 
отчаяние. Но знаеше, че непременно 
трябва да получи помощ от Бога, или 
ще умре. Беше хванал здраво Анге-
ла и настояваше в молбата си с аго-
низиращи, сериозни викове, докато 
надви. Така ще бъде и с праведните. 
Преглеждайки събитията от мина-
лия си живот, надеждата им почти се 
изпарява. Но съзнавайки, че случаят 
е на живот и смърт, викат сериозно 
към Бога и се позовават на своята 
мъка и скромното си покаяние в ми-
налото за многото си грехове. . . . По 
този начин сериозните им молби ще 
се принасят ден и нощ пред Бога.”⁷ 

Сега е времето да се примирим с 
Бог и да молим за прощение на свои-
те грехове. Сега е времето да оста-
вим нещата, които ни възспират да 
се предадем изцяло на Бога. 

ДА ИЗГУБИМ 
СВЕТСКОТО В СЕБЕ СИ

През последното време на борба 
всичко земно  - всяка последна при-
вързаност към тази земя - ще бъде 
изгорено. В ежедневната си обхо-
да като християни, докато гледаме 
към Исус, нашия Приятел, нашия 
по-голям Брат, нашия Ходатай, Този, 
Който е абсолютно всичко за нас, по 
същия начин губим привързаността 
си към земните неща. Нещата, които 
имаме тук, са просто инструменти за 
обслужване на нашите нужди, нуж-
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дите на другите и делото на истина-
та. Очакваме град с основи, чийто 
архитект и строител е Бог. Макар че 
това трябва да е нашият доживотен 
фокус, във времето на скръбта всяка 
последна физическа привързаност 
към този свят ще изчезне. 

„Тези, които са сътрудници на 
Бога, няма да имат никакво предраз-
положение да участват в различни-
те случаи за забавление; няма да 
търсят щастие, нито радост в заба-
вление. . . . Великото дело на изку-
плението ще бъде първата им гри-
жа. Ядене, пиене, обличане, къщи и 
земи ще бъдат на второ място.”⁸ 

„Къщи и земи няма да ползват 
светиите във времето на скръбта, 
понеже тогава те ще трябва да бя-
гат пред лицето на разярени тълпи, 
така че в онова време ще е невъз-
можно да продадат притежанията 
си за напредъка на настоящата ис-
тина. Беше ми показано, че Божията 
воля е светиите да се развържат и 
освободят от всяка тежест, която ги 
обременява, преди да дойде време-
то на скръбта, и да направят завет с 
Бог чрез жертва. Ако са поставили 
имуществото си на олтара и искрено 
запитват Бог за своето задължение, 
Той ще ги научи кога да продадат 
тези неща. И тогава във времето 
на скръбта те ще бъдат свободни и 
няма да имат буци кал по обувките 
си, която да натежи под краката им, 
когато трябва да бягат.”⁹ 

„Сега трябва да познаем Бога, 
като изпитаме Божиите обещания. 
Ангели записват всяка молитва, коя-
то е сериозна и искрена. По-скоро 
трябва да се разделим с егоистично-
то задоволяване, отколкото да пре-
небрегнем общението си с Бога.”¹⁰  

„Историята на Яков е също така 
уверение, че Бог няма да отхвър-
ли хората, които са били измамени 
и изкушени, и предадени в грях, но 
са се върнали при Него с истинско 
покаяние. И докато Сатана се стре-
ми да унищожи такива хора, Бог ще 
изпрати ангелите Си да ги утешат и 
защитят във времето на опасност. 
Нападението на Сатана е сурово и 
решително, заблудите му са страш-
ни; но окото на Господа е върху Не-
говите хора, и ушите Му слушат вика 
им. Терзанието им е голямо, пламъ-

ците на пещта застрашават да ги 
погълнат; но Този, Който пречиства, 
ще ги изведе като злато, изпитано в 
огън. Любовта на Бог към Неговите 
деца във времето на най-суровото 
им изпитание е също така силна и 
нежна, както и в дните на най-слън-
чевото им благополучие; но самите 
те имат нужда да бъдат поставени в 
огъня на пещта; земното в тях тряб-
ва да изгори, за да може образът на 
Христос да се отрази съвършено.”¹¹ 

КРАЯТ НА ВРЕМЕТО НА 
БОРБАТА 

Да благодарим на Бог, че вре-
мето на скръбта ще достигне до 
своя край с чудно уверение от са-
мия Бог. Когато „праведните в ум-
ственото си терзание. . . викат към 
Бога ден и нощ за избавление от 
ръката на нечестивите, които ги 
заобикалят,”¹² Бог чува молитвата 
и умоляването им и Божият глас, 
подобно на много води, разтърсва 
небесата и земята. Сгардите биват 
разтърсени и разрушени. „Живите 
светии, 144,000 на брой, познават 
и разбират гласа, докато нечести-
вите го смятат за гръм и земетре-
сение. „Когато Бог изрече времето, 
Той изля върху нас Святия Дух и 
лицата ни започнаха да сияят и да 
излъчват Божията слава, подобно 
както лицето на Мойсей, когато 
слезе от планината Синай.”¹³ 

По-нататък Господната вести-
телка описва: „Тогава чух тирумфа-
лен вик на победа, висок, музика-
лен и чист. Погледнах към групата, 
която съвсем скоро беше в такова 
мъчително терзание и робство. 
Техният плен беше преобърнат. 
Върху тях се изливаше славна 
светлина. Колко красиви изглеж-
даха те тогава! Бяха изчезнали 
всякакви белези на изтощение и 
притеснение, на лицата им се че-
теше здраве и красота. Неприяте-
лите им, езичниците около тях, се 
почувстваха като мъртви; те не мо-
жеха да понесат светлината, която 
огряваше избавените светии. Тази 
светлина и слава остана над тях, 
докато Исус се виждаше на не-
бесните облаци, и верните, под-
ложени на изпитание хора, бяха 

променени в миг на око, от слава 
в слава. Гробовете се отвориха и 
светиите излязоха от тях, облече-
ни в безсмъртие, с вика: „Победа 
над смъртта и гроба“; и заедно с 
живите светии бяха уловени, за да 
посрещнат своя Господ във възду-
ха, докато всяка уста беше изпъл-
нена с богати, мелодични викове 
на слава и победа.”¹⁴ 

Братя и сестри, пред нас е едно 
чудно бъдеще - но е крайно време 
да се приготвим за бурята и време-
то на скръбта, преди да прекрачим 
небесния бряг. Като изследваме 
живота си, дали сме приготвени да 
се изправим пред времето, което 
предстои? От любов към душите 
около нас дали сериозно даваме 
последното предупреждение на 
хората, както би трябвало? Дали 
е наш навик да зависим напъл-
но от Бога, или разчитаме на ня-
кои земни подпорки? Може да се 
чувстваме крайно недостойни, но 
не трябва да оставаме неопросте-
ни; кръвта на Исус ще изличи гре-
ховете ни. Били ли сте при Исус 
този, както и всеки друг момент? 
Измити ли сте в кръвта на Агнето? 
Нека следваме Агнето и насочвай-
ки очите си към Него, нашата при-
вързаност към земните неща ско-
ро ще премине, ще затихне като 
маловажна. Бог да ни помогне да 
извършим тази подготовка за вре-
мето на борба! 
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Сряда, 7 декември 2022
Раду Йоница

ИСТИНАТА ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА
„Що е истина?” (Йоан 18:38). Рим-

ският претор загатна, че затворникът 
пред него имаше отговора. Но за съ-
жаление, той не благоволи да изчака 
този отговор. Каква тежка загуба,  . . 
. да не разбере! А можеше да разбе-
ре! Истината в човешки образ стое-
ше точно пред него, но Понтий Пилат 
не следваше да я намери. А ние? „А 
не знаеш. . . ” (Откровение 3:17), каз-
ва Верният Свидетел на всеки един 
от нас днес.

Най-лошото в случая на Пилат 
беше, че се намираше в същинска-
та криза от своя живот! Смяташе, 
че Исус е в опасност, а не той сами-
ят. Смяташе се за съдията - че си е 
добре! Каква невъобразима измама! 
Най-вероятно тази нагласа му кост-
ва вечния живот. В тези няколко часа 
той реши вечната си участ. Точно 
там, застанал в неговото присъст-

вие, покрит в скромния вид на за-
творник, стоеше „Пътят, и Истината, 
и Животът” (Йоан 14:6). Приличаше 
на заловен, но беше Освободителят. 
„В Него бе животът, и животът бе 
светлина на хората” (Йоан 1:4). Но 
Пилат не се възползва! Той не зна-
еше . . . 

Какво щеше да направиш ти в 
същата ситуация? Щеше ли да по-
търсиш и да последваш истината на 
всяка цена? 

Между другото, намираш ли се 
в криза точно сега? Намирам ли се 
аз? Ами ако, без да съзнаваме, си 
мислим също като Пилат, че някой 
друг е в опасност, а не ние самите? 
На всеки един от нас Господ може да 
каже: „Да беше знаел ти, да! ти, поне 
в този [твой] ден, това което служи за 
мира ти! но сега е скрито от очите ти” 
(Лука 19:42).

Днес трябва да разберем, скъпи 
братя! Утре може да се окаже много 
късно! Трябва да разберем истина-
та, която ще ни направи свободни. 
(Йоан 8:32.) 

НАЙ-ГОЛЯМАТА КРИЗА 
- ТОЧНО ПРЕД НАС!

„Управници и държавници, хора 
на мисълта, които заемат доверени 
и авторитетни постове, мъже и жени 
от всички класи. . . признават, че 
предстои да се случи нещо значимо 
и решително - че светът е на прага на 
поразителна криза.”¹  

„Конфликтът точно пред нас ще 
бъде по-страшен, отколкото е бил 
наблюдаван някога.”² 

„Скоро ще ни постигне време на 
скръб, небивала досега; ще ни е не-
обходим опит, който не притежава-
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ме в момента и какъвто мнозина са 
твърде отпуснати и пасивни да при-
добият. Често пъти бедата се оказва 
по-страшна в очакванията ни, откол-
кото в действителност; но това няма 
да важи за кризата, която ни пред-
стои. И най-живото представяне не 
може да отрази степента на мъчител-
ното изживяване. Във времето на из-
питанието всяка душа ще трябва да 
стои сама за себе си пред Бога.”³ 

Добрата новина е, че Бог е обещал 
и платил за нашето спасение. „Гор-
ко! защото велик е оня ден, подобен 
нему не е бивал; именно той е вре-
ме на утеснението на Якова; но ще 
бъде избавен от него” (Еремия 30:7). 
Ние трябва да надделеем също както 
Яков надделя в страшната беда! 

„Яков надделя, защото беше ре-
шителен и настойчив. Неговата по-
беда е доказателство за силата на 
настойчивата молитва. Всички, които 
са решени да се хванат за Божиите 
обещания като него и да бъдат сери-
озни и настойчиви, както беше той, 
ще успеят, както успя и той.”⁴ 

Макар че Бог се погрижи изобилно 
за нашето спасение и палти безкрай-
ната цена за него, не всички Негови 
деца ще бъдат спасени. А ти? А аз?

„Тези, които не са решени да се от-
рекат от себе си, да агонизират пред 
Бога, да се молят дълго и сериозно 
за Неговото благословение, няма да 
го получат. Да се бориш с Бога - кол-
ко малко хора знаят какво означава 
това! Колко малко хора са стигнали 
дотам, че душите им да се излеят 
пред Бога с такова извънредно жела-
ние, че всяка сила да бъде максимал-
но напрегната. Когато вълни на отча-
яние, каквито никой език не може да 
изкаже, връхлетят молителя, колко 
малко хора се прилепят с неотстъп-
чива, непреклонна вяра към Божиите 
обещания.”⁵ 

Страшно предупреждение! Господ 
да ни помогне да се събудим днес и 
да се подготвим!

СКЪПОЦЕННАТА 
ИСТИНА

Истината е скъпоценна, ако я 
разберем и приемем. Тя носи живот, 
живота на Бога, който ни се подарява 
безплатно чрез плана на спасението, 
„защото животът се яви, и ние видя-
хме, и свидетелстваме, и ви възвес-
тяваме вечния живот, който беше у 
Отца и се яви нам” (1 Йоаново 1:2). 

Да познаваме истината – това ни по-
ставя в привилегировано положение; 
способни сме да възприемем цялата 
картина, да разберем причините, да 
предвидим последиците, да напра-
вим правилните избори - а накрая 
- да се радваме на приятните, жела-
телни резултати. 

„Що е истина?”попита Пилат пре-
ди 2,000 години, а днес този въпрос 
е по-уместен от всякога! Какво щеше 
да стане, ако Пилат беше отделил 
време, за да изслуша докрай? Може 
би щеше да чуе, също като Никодим, 
един директен, шокиращ, но животос-
пасяващ отговор, който щеше да му 
открие спасението за собсвената му 
душа! Но той не изслуша . . . 

Сега е моментът за нас! Нека се 
запитаме: Дали наистина ми се иска 
да науча истината за себе си, за мо-
ята душа? Ако истински гладуваме за 
истината, ще бъдем удовлетворени; 
за нас тя ще означава повече, откол-
кото просто едно знание за включени-
те в нея неща и принципи. Истината 
е скъпоценната Личност на Исус, Бо-
жия Син и Човешкия Син. Той не само 
притежава истината за всичко, а Той 
Е самата Истина. Нещо повече, ако 
ние Го приемем, Той е решението във 
всяка криза, Той е Спасението, което 
само ни се предлага: „Аз съм пътят, 
истината и животът” (Йоан 14:6)!

ЛЪЖАТА
От времето на дървото за по-

знаване на доброто и злото изма-
мата е била неизменно примесва-
на с истина. Това, което довчера е 
било заклеймявано като „фалши-
ви новини,” утре ще бъде конста-
тирано като „доказана наука,” как-
то и обратното; „истината падна на 
площада” (Исая 59:14).

От началото на своя бунт Сатана 
е внасял лъжата, примесена с някак-
ва истина. „Той е лъжец и на лъжата 
баща.” Той лъже дръзко, че Бог не 
наказва греха (Битие 3:4), както и „на 
много висок глас,” че Господ не може 
да спаси! (4 Царе 18.) Приемайки не-
говите лъжи, естеството на човека се 
е покварило и е станало несъвмести-
мо с истината. 

Ние имаме очи, но не виждаме 
(Езекиил 12:2). Във време на криза 
тази слепота е дори още по-голя-
ма. В криза ние сме под стрес и сме 
склонни да действаме реактивно, 
а не активно, проявявайки мъдрост 

и обмисленост. Склонни сме да се 
самозалъгваме от собствените си 
страхове и чувства, които изкривяват 
реалността. Привиждат ни се само 
„исполини,” а в собствените си очи 
„сме като скакалци” (Числа 13:33). 
Стресът в криза съкращава времето, 
необходимо за спокойно обмисляне. 
Под напрежение сме да решим въ-
просите много бързо, да свършим ра-
ботата - да избягаме! А междувремен-
но, истината може да бъде изгубена. . 
. . Едва накрая, след като се успокоим 
и кризата премине, можем да разпоз-
наем грешките и измамите, както и да 
видим истината ясно. Понякога това 
критично самоизследване е болезне-
но и тъжно. Установяваме, че истина-
та е била по-различна, отколкото сме 
я мислели, както и това, че сме дейст-
вали глупаво. „Сърцето е измамливо 
повече от всичко и е страшно болно: 
кой може да го познае” (Еремия 17:9)?

Затова не се налага да гледа-
ме към себе си за решения в криза. 
Трябва да отидем при извора на ис-
тината! Ако трява да започнем още от 
самото начало, първата истина - при 
това най-важната - е:

КОЙ Е БОГ?
В началото „Бог на бащиме им,” 

Който имаше името „АЗ СЪМ, КОЙТО 
СЪМ” (Изход 3:14), не беше познат 
на израилтяните. Но при Червеното 
море те започнаха да Го познават! 
Сега те видяха останките от гордост-
та и славата на Египет: труповете на 
техните потисници, изхвърлени от 
вълните по бреговете. Видяха как Бо-
жията ръка изличи египетската земя 
заради упоритото противопоставя-
не; бяха видели огнения и облачния 
Стълб, видяха как огромните водни 
маси се покориха на гласа на Съз-
дателя! Видяха как Неговата могъща 
ръка действаше чудно за тях! Това 
беше Истината, разкрита за тях: Ве-
ликият „АЗ СЪМ“ беше сред тях, един 
любящ Баща, копнеещ да им помага, 
всемогъщ! Чрез вяра те достигнаха 
до познание на Господа. „С вяра ми-
наха Червеното море като по сухо” 
(Евреи 11:29). 

Това е още по-ценно! Господ е „Ис-
тината,” Той е „Животът” (Йоан 14:6)! 
Той е самият Източник на живота, 
на цялото творение. Той е решение-
то за всяка беда, която можем да си 
представим, Той е „Пътят” на избав-
ление, както и пътят на праведност-
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та. Той заявява: „Никой не идва при 
Отца, освен чрез Мене” (Йоан 14:6). 
Той владее съвършено и не може да 
бъде изненадан. Като Го познаят, като 
Го приемат, Неговите деца получават 
живот и спасение, понеже да Го по-
знаваме, е вечен живот (Йоан 17:3). 
„Който има Сина, има живот” (1 Йоа-
ново 5:12). Това е истината!

„Да познаваме Бог, е да Го оби-
чаме.”⁶ В момент на беда ние Го 
виждаме по-ясно; Неговата любов и 
спасителна сила се доказват реални. 
Господ казва: „Призови Ме в ден на 
напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме 
прославиш” (Псалм 50:15). 

КОЙ СЪМ АЗ?
Второто много важно нещо в мо-

мент на криза е кои сме ние. 
„Именно в криза се разкрива ха-

рактерът.”⁷ Петър мислеше, че се по-
знава, но в кризата, свързана със за-
лавянето на Христос, той откри себе 
си. Докато думите на отричане стояха 
още на устните му, той погледна към 
Исус. Там той видя Исус, както нико-
га допреди - пълен с прощение, без 
сянка на упрек. „Завладя го вълна от 
спомени. Нежната милост на Спаси-
теля, Неговата нежност и дълготър-
пение, Неговата благост и търпение 
към грешащите ученици - спомни 
си всичко. . . . [Петър] се размисли с 
ужас за собствената си неблагодар-
ност, своята лъжа, своето лъжесвиде-
телстване.”8 Подобно на Петър, като 
отразяваме Исус като в огледало, 
можем да разберем абсолютната си 
неспособност и жестоката злонаме-
реност в собствените си сърца. Това 
е едно болезнено, но спасително 
преживяване! Именно това откритие 
ни води, както Петър, до покаяние и 
обръщане. Като него и ние ставаме 
ново създание, но едва когато напъл-
но разберем безнадежното си със-
тояние и се ужасим от себе си.

Даниил призна: „На Тебе, Господи, 
прилича праведност, а на нас срам на 
лицето. . .,” „защото Ти съгрешихме. 
На Господа . . . принадлежат милост 
и прощение, защото се възбунту-
вахме против Него” (Даниил 9:7–9). 
Апостол Павел призна: „Защото зная, 
че в мене, т.е. в плътта ми, не живее 
доброто” (Римляни 7:18). Едно много 
ценно, спасително осъзнаване!

Ние признаваме истинското си 
състояние в светлината на Божия 
характер: „Окаян аз човек! Кой ще 

ме избави от тялото на тази смърт?” 
(Римляни 7:24).

„Тогава ще зовеш, и Господ ще от-
говаря! Ще извикаш, и Той ще рече: 
Ето Ме” (Исая 58:9).

ГОСПОД Е ТУК, ЗА ДА 
СПАСЯВА

„Къде е Господ Бог?” (4 Царе 2:14.) 
Всеки път, когато в своята слабост и 
отчаяние една душа потърси Господ, 
Той отговаря: „Ето Ме!“ Той иска да е 
с нас всеки един път, колко повече в 
криза. Той е там, за да спасява „с из-
целение в крилата Си.” Това е самата 
същина на Божия живот. „АЗ СЪМ” 
означава, че Той е навсякъде (Псалм 
139); Той е с всяко Свое дете в нужда. 
„Наистина Господ е на това място, а 
аз не съм знаел” (Битие 28:16), е ис-
тината за нас.

Шест столетия преди Христа във 
Вавилон, пред горяща пещ, трима 
млади евреи казаха уверено: „На-
шият Бог, Комуто ние служим, може 
да ни отърве от пламенната огнена 
пещ и от твоите ръце, царю, ще ни 
избави” (Даниил 3:17). Това беше ис-
тината! Не яростта на царя, не огне-
ните пламъци, а скъпата Личност на 
Исус, Който беше там, ходейки сво-
бодно с тях в огъня. Апостол Павел 
потвърждава: „Той може съвършено 
да спасява тия, които идват при Бога 
чрез Него” (Евреи 7:25). Нужно ли е 
нещо повече от това?

С НАС Е 
МНОЗИНСТВОТО!

При кризата в Дотан, заобиколен 
от сирийските войски, Божият човек 
Елисей обясни на слугата си: „Не бой 
се, защото тия, които са с нас, важат 
повече от тия, които са с тях” (4 Царе 
6:16). Каква беше истината при онази 
криза? Те бяха обсадени от сирий-
ците, привидно без възможност за 
бягство. Но реално бяха обкръжени 
от могъщите защитни войски на не-
бесни ангели. Не те, а сирийците се 
намираха в опасност!

БОГ НЕ МОЖЕ ДА 
СПАСИ ТЕЗИ, КОИТО 
СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ

Друга сериозна истина е, че „об-
лакът, който беше стена от мрак за 
египтяните, за евреите беше огромна 
струя светлина . . . която осветяваше 

пътеката пред тях.”⁹ “Бог се противи 
на горделивите, а на смирените дава 
благодат” (Яков 4:6). Той иска да по-
могне на всички; Той плати спасение-
то за всички; но може да спаси само 
онези, които приемат Него и Неговата 
благодат! 

Би било страшна измама да про-
дължаваме съзнателно да се проти-
вопоставяме на Бога, да се присмива-
ме на Неговата благодат и във време 
на криза да си въобразяваме, че Той 
е с нас! Спомнете си последната кри-
за в живота на цар Саул - (1 Царе 
15:22, 23), както и в живота на Юда 
Искариотски (Матей 27:3–5). Вярно 
е, че в Своето дълготърпение Господ 
често забавя изпълнението на присъ-
дата, определена от собствения ни 
избор, но ако се поддържа, този път 
на противопоставяне, на бунт, на ду-
ховна леност, със сигурност ще ни до-
веде до унищожение! „Понеже аз ви-
ках, а вие отказахте да слушате. . . Но 
отхвърлихте съвета Ми, и не приехте 
изобличението Ми, - то и Аз ще се 
смея на вашето бедствие. . . . Тогава 
те ще призоват, но Аз няма да отгово-
ря, ревностно ще Ме търсят, но няма 
да Ме намерят” (Притчи 1:24–28).

САМО МАЛЦИНА ЩЕ 
НАДДЕЛЕЯТ

„Но една малка част от хората, 
които сега изповядват истината, ще 
бъдат осветени от нея и ще бъдат 
спасени,”10 „защото мнозина са при-
зовани, а малцина избрани” (Матей 
20:16). Само „двама от възрастните 
от огромното множество, напуснало 
Египет, влязоха в ханаанската земя. 
Мъртвите им тела стояха пръснати из 
пустинята поради беззаконията им.”¹¹ 

„Онези, които отлагат да се подгот-
вят за Божия ден, не могат да получат 
необходимата подготовка във време-
то на скръбта, нито в последващ мо-
мент. Случаят на всички такива е без-
надежден.”¹² Това със сигурност ще е 
най-болезнената истина за сърцето 
на нашия скъп Спасител! За мнози-
на Неговата безкрайна жертва ще се 
окаже напразна!

НАШАТА ЧАСТ: 
ВЯРВАЙТЕ!  
(виждайки Невидимия) 

Апостол Павел, животът на когото 
беше една непрекъсната криза (вж. 
2 Коринтяни 11:23–29), ни е дал клю-
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ча: „защото не гледаме на видимите 
неща, а на невидимите; защото ви-
димите са временни, а невидимите 
вечни” (2 Коринтяни 4:18). 

„С вяра [Мойсей] напусна Египет, 
. . . защото издържа като един, кой-
то вижда Невидимия” (Евреи 11:27). 
Или с други думи, „да Го виждаме,” 
означава да вярваме в Него, във 
всичко, което Той е и което Той пра-
ви! „А който е праведен пред Мене, 
ще живее чрез вяра” (Евреи 10:38). 
Вярата е „същността” (конкретната 
реалност) на нещата, за които се на-
дяваме, доказателство за неща, кои-
то не се виждат” (Евреи 11:1). Чрез 
вяра ние Го приемаме (Йоан 1:12), 
чрез вяра получаваме Неговата пра-
ведност (Филипяни 3:9), чрез вяра 
биваме преобразявани (2 Коринтя-
ни 3:18) и чрез вяра биваме спасени 
(Ефесяни 2:8)! 

Нека отвърнем очи от всичко, кое-
то неприятелят поставя пред нас! Да 
оставим хората да говорят, каквото 
искат. Ние имаме една далеч по-свет-
ла визия, за която да мислим и на 
която да гледаме: нека видим скъпия 
Исус - САМАТА ИСТИНА, невидимия 
Могъщ Предводител на Вселената, с 
цялото творение в нозете Му, готов 
да изцелява и да спасява! „Веднага 
щом насочим погледа си неотклонно 
към Него, животът намира своя цен-
тър. . . . Задължението става насла-
да, а жертвата - удоволствие. Да по-
четем Христос, да станем като Него, 
да работим за Него, е най-висшата 
амбиция на живота ни и възможно 
най-голямата радост в него.”¹³  

Точно както при кризата при Чер-
вено море „животът на християнина 
е често пъти обсаден от опасности и 
изглежда трудно да извършим своя 
дълг. Въображението рисува неиз-
бежната гибел пред нас, а робство 
или смърт зад нас. Но Божият глас 
говори ясно: „Вървете напред.” Тряб-
ва да се покорим на тази заповед, 
дори очите ни да не могат да про-
никнат през мрака, и да усещаме как 
студените вълни обгръщат краката 
ни.”¹⁴ 

Чрез вяра в Него ставаме спо-
собни да се покоряваме. „Вярата 
действа от любов и очиства душата, 
а с вярата идва и съответното послу-
шание, едно вярно изпълнение на 
думите на Христа.”¹⁵ 

Затова погледнете към Него, 
„Който личи измежду десет хиляди”!

ПИСАНО Е
В писаното Божие слово ние 

„виждаме” и „познаваме” нашия 
Спасител, както и реалността за 
собствената ни слабохарактер-
ност. Христос победи с „Писано 
е” (Матей 4:4, 7, 10). Той не вле-
зе в спор с неприятеля; „Той отка-
за да разговаря с изкушението.”¹⁶  
Господ да ни помогне да правим 
същото. „Когато бъдеш връхле-
тян от изкушение, не гледай към 
обстоятелствата, нито към своята 
собствена слабост, но към силата 
на словото. Всичката негова сила 
е твоя.”¹⁷ 

„Човек не живее само с хляб, но 
с всяко Божие слово.” Често пъти 
Христовият последовател бива 
доведен там, където не може да 
служи на Бог, ако продължи да из-
пълнява светските си начинания. 
Вероятно изглежда, че послуша-
нието към някое ясно Божие из-
искване ще пресече средствата 
за неговото препитание. . . . Но 
единственото нещо в нашия свят, 
на което можем да разчитаме, е 
словото на Бога. . . . Когато узнаем 
силата на Неговото слово, няма да 
следваме предложенията на Сата-
на, за да си набавим храна или да 
спасим живота си. Единственият 
ни въпрос ще бъде: Каква е Божи-
ята заповед? и Какво е Неговото 
обещание? Като знаем тези две 
неща, ще се покорим на запове-
дта, а ще уповаем на обещание-
то.”¹⁸  

ДА БЪДЕМ СПОКОЙНИ
Заобиколени от планини, бло-

кирани от морето пред тях и при-
тиснати от египетските армии от-
зад, израилтяните, които нямаха 
оръжие, не можеха да видят друго, 
освен неминуема смърт. Чрез вяра 
Мойсей, виждайки Господ сред 
тях, каза: „Господ ще воюва за вас; 
а вие ще останете спокойни” (Из-
ход 14:14). „Спасението е от Гос-
пода” (Притчи 21:31). „Да останем 
спокойни” - и за тях, и за нас това 
е наистина най-трудното упражне-
ние на вярата! Нека почетем Гос-
пода, като Му се доверим напъл-
но, като един истински народ на 
почивката (шабат на еврейски) и 
да се приготвим!

НЯМА МЯСТО ЗА 
ОБЕЗСЪРЧЕНИЕ

Исус казва: „В света имате 
скръб, но дерзайте: Аз победих 
света” (Йоан 16:33). Христос не се 
провали, нито се обезсърчи. Както 
надделя Той, така можем да пре-
одолеем и ние. Неговата благодат 
е достатъчна за нас, а силата Му 
в немощ се изявява съвършена. 
Нека кажем като Павел: „Всичко 
мога чрез Христа, Който ме укре-
пява” (Филипяни 4:13). Като упо-
ваваме на Него, ставаме „повече 
от победители чрез Този, Който ни 
възлюби” (Римляни 8:37).

 ПРИЛЕПИ СЕ КЪМ 
НЕГО И ЩЕ ИМАШ 
УСПЕХ!

Победата е осигурена от Мо-
гъщия Завоевател! Всичко, което 
трябва да направим, е да се поко-
рим на Неговата воля - а „ако Бог 
е откъм нас, кой ще бъде против 
нас?” (Римляни 8:31).

В нощта на последната жестока 
криза ще изгрее Слънцето на пра-
вдата и Неговите хора ще бъдат 
издигнати с Него в слава, пречис-
тени, сияещи, отразяващи красо-
тата на своя Изкупител! Най-вели-
ката истина, че „Бог е любов,” ще 
резонира из цялото Божие творе-
ние! Господ да ни помогне да Му 
съдействаме, да Му позволим да 
ни спаси изцяло, да ходим с Него 
всеки ден, докато вярата изблед-
нее в слава, когато Той ни приеме 
в небесните дворове! Амин.   

Използвана литература:
Възпитание, стр. 179.
Свидетелства към църквата, т. 6, 
стp. 407.
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Пак там, стp. 621.
Пак там
Животът на Исус, стр. 22.
Притчи Христови, стр. 412.
Животът на Исус, стр. 713.
Патриарси и пророци, стр. 290.
Свидетелства към църквата, т. 1, 
стр. 608.
Пак там, стр. 609.
Великата борба, стр. 620.
Възпитание, стр. 296.
Патриарси и пророци, стр. 290.
Вести към младите, стр. 200.
Животът на Исус, стр. 120.
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Петък, 9 декември 2022
Мануел Хенда

ЕДИН ЗАПАДАЩ СВЯТ
В кой времеви период живеем 

днес? 
„В дните на Мартин Лутер имаше 

хора, които дойдоха при него и ка-
заха: „Не искаме твоята Библия, ис-
каме Духа.” Мартин Лутер им казал: 
„Ще ви изкарам тоя ваш дух през 
носа.” Колкото и да са големи пре-
тенциите им, те не са Божии деца.”¹ 

В миналото праведните чувства-
ли, че е невъзможно да бъдат свър-
зани с Рим, и макар че антагонизмът 
срещу тази погрешна система за-
страшавал живота и собствеността 
им, мнозина все пак са имали сме-
лостта да останат отделени, борейки 
се за истината. Библейската истина 
им е била по-ценна, отколкото богат-
ство, чест и самия живот. Те не може-
ли да издържат да гледат истината, 
погребана под купчина суеверия и 

лъжлива софистика.
Реформаторите взеха Божието 

слово в ръце и издигнаха стандарта 
на истината пред хората, като зая-
виха смело какво им е открил Гос-
под чрез внимателно изследване 
на Библията. Те понасяха възможно 
най-сурова смърт заради верността 
си към Бога, но чрез Христовата кръв 
придобиха свобода и привилегии за 
нас - които привилегии, за съжале-
ние, в момента с готовност биват 
предавани на неприятеля от страна 
на мнозина, които твърдят, че са про-
тестанти. 

Да си спомним 95-те тезиса на 
Мартин Лутер, които проехтяха ня-
кога из планини и долини и разтър-
сиха Европа като земетръс. Този 
един-единствен смел мъж изведе 
една духовна аримя от благородни 

Христови последователи - и истина-
та, която те защитиха, не можеше да 
бъде смълчана с пламъци, изтеза-
ния, затвор, нито смърт. Дори и днес 
останалите гласове на тази благо-
родна армия от мъченици разкрива 
римската власт и отстъпничество - 
тайната на беззаконието, която пред-
видя Павел - които ще се засилят в 
последните дни.

„А колкото за пришествието на 
нашия Господ Исус Христос и на-
шето събиране при Него, молим ви, 
братя, да не се поклащате лесно от 
здравия разсъдък, нито да се сму-
щавате било от дух, било от слово, 
или от послание, уж от нас изпрате-
но, като че ли вече е настанал денят 
на Господа. Никой да не ви измами 
по никой начин; защото това няма 
да бъде, докато първо не дойде от-
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стъплението и не се яви човекът 
на греха, синът на погибелта, който 
така се противи и се превъзнася над 
всеки, който се нарича Бог, или на 
когото се отдава поклонение, щото 
той седи [както Бог] в Божия храм и 
представя себе си за Бог. Не помни-
те ли, че когато бях още при вас, аз 
ви казах това? И сега знаете, какво 
Го възспира, да не се открие в своето 
си време. Защото оная тайна, сиреч, 
беззаконието, вече действува” (2 Со-
лунци 2:1–7). 

ИСТИНАТА 
РАЗВОДНЕНА

Когато ранната църква се по-
квари, като отстрани простотата на 
евангелието и прие платени ритуали 
и обичаи, тя загуби Духа и силата 
на Бога - и за да управлява съвест-
та на хората, потърси подкрепата 
на светската сила. Това последва в 
папството, една църква, която разпо-
реждаше властта на държавата и я 
употребяваше за постигане на свои-
те цели, особено с цел наказване на 
така наречената „ерес.”

„Винаги когато църквата е полу-
чавала светска власт, тя е употребя-
вала тази власт, за да накаже тези, 
които не се съгласяват с нейните 
доктрини. Протестантски църкви, 
които са следвали по стъпките на 
Рим, създавайки обединение със 
светските власти, са проявявали 
същото желание да ограничат сво-
бодата на съвестта. Пример за това 
намираме в задържалото се задъл-
го преследване на несподелящите 
нейните доктрини от Англиканската 
църква. През шестнадесети и се-
демнадесети век хиляди от пропо-
ведниците, несподелящи общите 
доктрини, биват заставени да напус-
нат църквите си, а мнозина, дори и 
пастори и народ, биват подлагани на 
глоби, затвор, изтезание и мъчени-
ческа смърт. 

„Отстъпничеството беше причи-
ната, накарала църквата да потърси 
помощта на гражданското управле-
ние, а това приготви пътя за разви-
тието на папството - звяра. Павел 
каза, че първо ще дойде отстъпле-
нието и ще се яви синът на погибел-
та” [2 Солунци 2:3.] И така, отстъ-
плението в църквата ще приготви 
пътя за образа на звяра. А Библията 

заявява, че преди Господното при-
шествие ще съществува състояние 
на религиозен упадък, подобен на 
този от първите векове. „А това да 
знаеш, че в последните дни ще на-
станат усилни времена. Защото чо-
веците ще бъдат себелюбиви, среб-
ролюбиви, надменни, горделиви, 
хулители, непокорни на родителите, 
неблагодарни, нечестиви, без семей-
на обич, непримирими, клеветници, 
невъздържни, свирепи, неприятели 
на доброто, предатели, буйни, наду-
ти, повече сластолюбиви, а не бого-
любиви, имащи вид на благочестие, 
но отречени от силата му; тоже от 
такива страни.” [2 Тимотей 3:1–5.] „А 
Духът изрично казва, че в последни-
те времена някои ще отстъпят от вя-
рата и ще слушат прилъстителни ду-
хове и учения на демони.” [1 Тимотей 
4:1.] Сатана ще действа с „всякаква 
сила, знамения, лъжливи чудеса и с 
всичката измама на неправдата.” И 
всички, които „не приеха да обичат 
истината, за да се спасят,” ще бъдат 
оставени да приемат „заблуда да 
действува между тях, за да повярват 
лъжа.” [2 Солунци 2:9–11.] Когато се 
стигне до това състояние на безбож-
ност, ще последват същите резулта-
ти, както в първите векове. 

„Наличието на най-различни вяр-
вания в протестантските църкви се 
възприема от мнозина като катего-
рично доказателство, че не може 
да се направи нищо в посока да се 
осигури уеднаквяване насила. Но от 
години в църкви от протестантската 
вяра е имало една засилваща се 
нагласа в полза на обединяване на 
база общите доктринални точки. За 
да се осигури такова обединяване, 
обсъждането на теми, по които няма 
общо съгласие - колкото и важни да 
са от библейска гледна точка - тряб-
ва по необходимост да се изостави.”² 

УЧРЕДЯВАНЕТО НА 
ОБРАЗА НА ЗВЯРА

Йоан, авторът на Откровение, 
описва: „И видях друг звяр, който 
възлизаше от земята; и имаше два 
рога прилични на агнешки; а гово-
реше като змей. Той упражняваше 
всичката власт на първия звяр в не-
говото присъствие, и принуди земята 
и живеещите на нея да се поклонят 
на първия звяр, чиято смъртоносна 

рана бе оздравяла. И вършеше голе-
ми знамения, дотам че да направи и 
огън да излиза от небето на земята 
пред човеците. И мамеше живеещи-
те на земята чрез знаменията, които 
му беше позволено да извърши пред 
звяра, като казваше на живеещи-
те на земята да направят образ на 
звяра, който беше ранен от сабята 
и оздравя. И позволи му се да даде 
дишане на зверовия образ, така че 
зверовият образ да продума; също 
и да направи да бъдат избити ония, 
които не се покланят на зверовия об-
раз” (Откровение 13:11–15). 

Образът на звяра се създава, 
преди вратата на благодатното вре-
ме да се затвори. Този втори звяр 
от Откровение 13 упражнява цялата 
власт на първия звяр в неговото при-
съствие и прави земята и нейните 
обитатели да се поклонят на първия 
звяр, чиято смъртоносна рана е из-
целена. „И принуждаваше всички, 
малки и големи, богати и сиромаси, 
свободни и роби, да им се постави 
белег на десницата или на челата 
им; за да не може никой да купува 
или да продава, освен оня, който 
носи за белег името на звяра, или 
числото на неговото име” (Открове-
ние 13:16, 17). 

Това е последният изпит, през кой-
то Божият народ, който е призован 
да излезе от Вавилон (объркване), 
ще премине, преди да бъде запеча-
тан. Всички, които покажат своята 
вярност към Бога, като съблюдават 
Неговия закон и откажат да приемат 
една фалшива събота, се поставят 
под знамето на Господ Бог Йехова 
и получават печата на живия Бог. За 
разлика от тях, тези, които отхвър-
лят истината с небесен произход и 
вместо това изберат да приемат не-
делята (първия ден от седмицата на 
езическия бог-слънце), отколкото съ-
ботата (седмия ден - Божият ден на 
свята почивка, учреден при сътворе-
нието), ще получат белега на звяра. 

ЕДИН ТРОЕН СЪЮЗ
Авторът на Откровение продъл-

жава да описва: „И видях да изли-
зат от устата на змея и от устата 
на звяра и от устата на лъжепро-
рока три нечисти духа, прилични 
на жаби; защото те са духове на 
демони, които, като вършат знаме-
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ния, отиват при царете на цялата 
вселена, да ги събират за войната 
във великия ден на всемогъщия 
Бог” (Откровение 16:13, 14).

„Ученията на религиозните лиде-
ри са отворили врата за безбожие, 
спиритизъм и презрение към святия 
закон на Бога; върху тези ръководи-
тели почива страшната отговорност 
за безбожието, което съществува в 
християнския свят. 

„Но самата тази класа изявява 
претенцията, че бързо разпростра-
няващата се поквара се дължи в 
голяма степен на оскверняването 
на така наречената „християнска съ-
бота,” както и че налагането на съб-
людаването на неделята значително 
ще подобри обществения морал. 
Тази претенция се изтъква най-вече 
в Америка, където доктрината за ис-
тинската събота е била най-масово 
проповядвана. Тук делото по въз-
държанието, една от най-забележи-
телните и важни морални реформи, 
се съчетава често с движението за 
налагане на неделята, а поддръжни-
ците на това движение представят 
често сами себе си като ангажирани 
в това да насърчават най-висшите 
интереси на обществото; и всич-
ки, които откажат да се обединят с 
тях, биват отречени като врагове на 
въздържанието и реформата. Но 
фактът, че едно движение за учре-
дяване на заблуда, бива свързвано с 
дело, което е само по себе си добро, 
не е аргумент в полза на заблудата. 
Ние бихме могли да маскираме от-
ровата, като я смесим със здраво-
словна храна, но с това естеството 
й не се променя. Напротив, тя става 
още по-опасна, понеже вероятност-
та да се погълне несъзнателно става 
още по-голяма. Един от похватите на 
Сатана е да съчетава лъжа с точно 
толкова истина, колкото е необхо-

димо, за да й придаде правдопо-
добност. Лидерите на движението 
за налагане на неделята може да 
застъпват реформи, от които хората 
се нуждаят, принципи, които са в хар-
мония с Библията; но докато при тях 
има изискване, което противоречи 
на Божия закон, Неговите служители 
не могат да се обединят с тях. Нищо 
не може да ги оправдае, затова че 
слагат настрана Божиите заповеди 
заради човешки предписания. 

„Чрез двете големи заблуди, без-
смъртието на душата и святостта 
на неделята, Сатана ще доведе хо-
рата под властта на своите измами. 
Докато първата от тези две заблуди 
поставя фундамента на спиритизма, 
втората създава връзка на привър-
заност към Рим. Протестантите от 
Съединените щати ще бъдат воде-
щи в това да протегнат ръцете си 
през бездната, за да хванат ръката 
на спиритизма; те ще премостят без-
дната, за да уловят здраво ръката 
на римската власт; а под влиянието 
на този троен съюз тази държава ще 
последва по стъпките на Рим, по-
тъпквайки правата на съвестта.”³ 

Чрез указ, насочен към налагане 
на една папска институция в про-
тивовес на Божия закон, нечистият 
дух на отстъпилия протестантизъм 
се захваща здраво чрез едната си 
ръка за римската власт, а чрез друга-
та за спиритизма. Под влиянието на 
този съюз Съединените щати биват 
склонени да отхвърлят всички прин-
ципи на своята Конституция, която ги 
беше направила едно протестантско 
и републиканско управление, като 
наместо това възприемат мерки за 
разпространяване на заблудите и 
лъжите на папството. Когато това 
стане, можем да сме сигурни, че е 
наближил часът на хипнотизираща-
та сила на Сатана и краят е близо. 

Романисти, протестанти и свет-
ски хора ще приемат формата на 
благочестие, но отречено от силата, 
и ще виждат в този съюз грандиозно 
въвеждане на дълогоочаквания ми-
лениум.  

ФОКУСЪТ НА 
ПРЕСЛЕДВАНЕТО 
ОТ ПРОТЕСТАНТИ И 
КАТОЛИЦИ 

Исус предупреди последователи-
те Си: „А пазете се от човеците, за-
щото ще ви предават на събори и в 
синагогите си ще ви бият. Да! и пред 
управители и царе ще ви извеждат, 
поради Мене, за да свидетелствате 
на тях и на народите. А когато ви 
предадат, не се безпокойте как или 
какво да говорите, защото в същия 
час ще ви се даде какво да говорите. 
Защото не сте вие, които говорите, 
но Духът на Отца ви, Който говори 
чрез вас. Брат брата ще предаде на 
смърт, и баща чадо; и чада ще се 
подигат против родителите си и ще 
ги умъртвят. Ще бъдете мразени от 
всички, поради Моето име; а който 
устои до край, той ще бъде спасен” 
(Матей 10:17–22).

Гонения от страна на протестан-
ти в полза на романизма - за които 
Христовата религия е почти изличе-
на - ще се задействат в пълна сила, 
когато протестантизмът и папството 
се съюзят. 

Когато главните църкви на Съ-
единените щати, обединявайки се 
по общи за тях доктринални точки, 
повлияят на държавата да наложи 
техните укази и да поддържа техните 
институции, протестантска Америка 
ще е направила образ на римската 
йерархия, след което налагането 
на граждански наказания за несъг-
ласните ще бъде неизбежно. „Но и 

Наближаваме края на земната история и нямаме време да 
проучваме обичаите и практиките на света; нашият фокус 

трябва да бъде да издирваме Божията воля, да видим какво 
казва Писанието, а после да ходим съгласно светлината, 

която Бог ни е дал. Нашите наклонности, навици и практики 
не трябва да вземат надмощие. Нашата норма трябва да 

бъде Божието слово.
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всички, които искат да живеят бла-
гочестиво в Христа Исуса, ще бъдат 
гонени” (2 Тимотей 3:12). 

НАШАТА ДЪЛБОКА 
НУЖДА ОТ РЕФОРМА

Наближаваме края на земната 
история и нямаме време да проуч-
ваме обичаите и практиките на све-
та; нашият фокус трябва да бъде да 
издирваме Божията воля, да видим 
какво казва Писанието, а после да 
ходим съгласно светлината, която 
Бог ни е дал. Нашите наклонности, 
навици и практики не трябва да взе-
мат надмощие. Нашата норма тряб-
ва да бъде Божието слово.

„Как ще очисти младежът пътя 
си? Като му дава внимание според 
Твоето слово. От все сърце Те по-
търсих; недей ме оставя да заблудя 
от заповедите Ти. В сърцето си опа-
зих Твоето слово, за да не ти съгре-
шавам” (Псалм 119:9–11). 

Няма защо да бъдем духовни 
джуджета. Нуждаем се да приучим 
ума си да се фокусира упорито вър-
ху духовни въпроси. 

„Сега прочее, няма никакво осъж-
дане на тия, които са в Христа Ису-
са, които ходят, не по плът но по Дух. 
Защото законът на животворящия 
Дух ме освободи в Христа Исуса от 
закона на греха и на смъртта.

Понеже това, което бе невъзмож-
но за закона, поради туй, че бе ос-
лабнал чрез плътта, Бог го извърши 
като изпрати Сина Си в плът подоб-
на на греховната плът и в жертва за 
грях, и осъди греха в плътта, за да 
се изпълни праведността на закона 
в нас, които ходим, не по плът, но по 
Дух. Защото тия, които са плътски, 
копнеят за плътското; а тия, които са 
духовни - за духовното. Понеже да 
имаш плътски ум, значи смърт; а да 

имаш духовен ум, значи живот и мир. 
Защото плътският ум е враждебен 
на Бога, понеже не се покорява на 
Божия закон, нито пък може; и тия, 
които са плътски, не могат да угодят 
на Бога.

„Вие, обаче, не сте плътски, а 
духовни, ако живее във вас Божият 
Дух. Но ако някой няма Христовия 
Дух, той не е Негов. Обаче, ако Хрис-
тос е във вас, то при все че тялото 
е мъртво поради греха, духът е жив 
поради правдата. И ако живее във 
вас Духът на Този, Който е възкресил 
Исуса от мъртвите, то Същият, Който 
възкреси Христа Исуса от мъртвите, 
ще съживи и вашите смъртни тела 
чрез Духа Си, който обитава във вас. 
И тъй, братя, ние имаме длъжност, 
обаче, не към плътта, та да живеем 
плътски. Защото, ако живеете плът-
ски, ще умрете; но ако чрез Духа 
умъртвявате делата на тялото, ще 
живеете” (Римляни 8:1–13). 

Упражнението изгражда сила и 
жизненост. Много изповядващи се за 
християни се оказват на път да за-
губят и този, и небесния свят. Един 
полусърдечен и полусветски христи-
янин не е донякъде спасен, а напъл-
но изгубен. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всичко, което ви отдалечава от 

Бога, трябва да бъде изоставено. 
„Мамонът е идолът на много хора. 

Любовта към парите, желанието за 
богатство е златната верига, която ги 
обвързва към Сатана. Друга класа се 
покланят на репутация и светска по-
чест. Живот на егоистична лекота и 
свобода от отговорности е идолът на 
трети. Но тези робски вериги трябва 
да бъдат счупени. Не можем да при-
надлежим половината на Господа и 
половината на света. Не сме Божии 

деца, ако не сме такива напълно.”⁴ 
„Желанията за доброта и святост 

са добри сами по себе си; но ако се 
задоволите само с това, те няма да 
ви ползват нищо. Мнозина ще бъдат 
изгубени, докато се надяват и жела-
ят да бъдат християни. Те не дости-
гат до точката, в която волята им да 
отстъпи пред Бога. Те не избират да 
бъдат християни.”⁵  

Нека изкупваме времето, дока-
то вратата на благодатното време 
е все още отворена! Нямаме нито 
миг за губене. Краят е близо. Ско-
ро съществуващите пътни артерии 
за предаване на истината ще бъдат 
заобиколени от опасности от всички 
страни. Това става, за да се затрудни 
пътят на Господните вестители, така 
че да не могат да изпълнят работа-
та, която все още могат да извършат 
сега. Трябва да сме целеустремени 
в работата си. Силите на мрака ра-
ботят с усилена енергия, произхож-
даща отдолу, и прокрадващите се 
стъпки на злия са насочени към това 
да превземат хората, които в момен-
та са заспали.

Сега имаме предупреждения, 
които е възможно да предадем, ра-
бота, която ни е поверена и която 
трябва да извършим бързо. Скоро 
ще стане по-трудно, отколкото сме 
си представяли. Господ да ни помог-
не да останем на страната на пра-
вото, да работим с очи, отправени 
неотклонно към Исус, нашия Ръко-
водител, и търпеливо и упорито да 
напредваме към победа!   

Използвана литература:
Проповеди и беседи, т. 1, стp. 22.  
Великата борба [издание 1888], стр. 
443, 444.
Пак там, стр. 587, 588.
Пътят към Христа, стр. 44.
Пак там, стр. 47, 48.
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Събота, 10 декември 2022
Петър Д. Лаушевич

ВЯРА НАД СТРАХА
Често пъти, когато мислим за 

задаваща се буря, я поставяме в 
контекста на второто идване на 
Христа. Нашите желания, надежди, 
вдъхновения са всички центрирани 
в блажената надежда за идването 
на нашия Господ и Спасител. Но ко-
гато казваме, че трябва да ускорим 
второто идване на истинския Месия, 
това включва някои събития, които 
съвсем не са така славни, както Вто-
рото пришествие. Бибилята ни на-
помня за тежките времена, които ще 
се случат преди този ден. „Горко на 
ония, които желаят денят Господен! 
За какво ви е той? Денят Господен е 
тъмнина, а не виделина. Както, ако 
бягаше човек от лъв, и го срещне 
мечка, или, като влезе вкъщи, опре 
ръката си о стената, и змия го ухапе” 

(Амос 5:18, 19).
Последната буря въобще не е за 

подценяване. Исус описва страшни-
те неща, които ще се случат, нещо, 
което надминава нашето разбиране, 
докато реално не се случат самите 
събития. „Тогава им каза: Народ, ще 
се повдигне против народ, и царство 
против царство; и ще има големи 
трусове, и в разни места глад и мор; 
ще има и ужаси и големи знамения 
от небето. А преди да стане всичко 
това, ще слагат ръце на вас и ще ви 
изгонят, като ви предадат на сина-
гоги и в тъмници, и ще ви извеждат 
пред царе и пред управители поради 
Моето име” (Лука 21:10–12).

Въпреки най-прилежната под-
готовка какво ще се случи, когато 
тези сцени се изпълнят? „Често 

пъти бедата се оказва по-страшна в 
очакванията ни, отколкото в дейст-
вителност; но това няма да важи 
за кризата, която ни предстои. И 
най-живото представяне не може 
да отрази степента на мъчителното 
изживяване..”1 Получихме мъничко 
предвкусване за това какво ще бъде 
тогава, докато преживявахме пе-
риода на Ковид. До момента, в кой-
то четете това, е възможно кризата 
с Ковид да е приключила. От друга 
страна, тази криза вилнее вече пове-
че от две години, без да има призна-
ци да отшуми - а по-скоро постоянно 
мутира. Сякаш бягаме от опасен лъв 
само за да налетим на мечка. И точ-
но след като се отървем в послед-
ния момент, затваряме вратата на 
близката къща и отпускаме ръце над 
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камината само за да бъдем ухапани 
от змия. 

От началото на февруари тази 
година имаше почти 390 милиона 
потвърдени случая на Ковид по све-
та с близо 1.5% смъртност (макар че 
лично аз знаех за няколко случая, 
при които хората вече си умираха 
и ние ги чакахме всеки момент да 
починат, когато те се заразяваха от 
Ковид и биваха завеждани към ста-
тистиката). Но това все пак показва 
сериозността на това заболяване и 
то става по-лично, когато някой от 
най-близките ви приятели или от се-
мейството ви почине. 

Ако живеете на място, засегнато 
от болестта, вниманието ви бива по-
гълнато от новините, съпровождащи 
тази болест. Ако живеете на място, 
разкъсвано от война - а точно в този 
момент има много такива места на 
планетата - не сте чак толкова при-
теснени за епидемиите, колкото за 
военните действия. Когато живеете 
на място, ударено от бедствие, вие 
сте притеснени за това да си наме-
рите подслон. И ако живеете на мяс-
то, засегнато от суша, притеснявате 
се какво ще ядете. И така, за нас въ-
просът реално е: Какво да бъде лич-
ното ни отношение към цялата тази 
информация?

ЖИВЕЕМ В СТРАШНИ 
ВРЕМЕНА

Какво се случва реално около 
нас? Какво става със света, който по-
знаваме? „Страх, и яма, и примка са 
върху тебе, о земни жителю. Който 
бяга от гласа на страха, ще падне в 
ямата; и който възлиза отсред яма-
та, ще се улови в примката; защото 
прозорците отгоре са отворени, и 
основите на земята треперят” (Исая 
24:17, 18). 

От пророческа гледна точка, ис-
тинският въпрос е не защо се случ-
ва всичко това, а защо всички тези 
събития са толкова умерени в срав-
нение с унищожението, което виж-
даме обрисувано в Библията, като 
опустошителни ветрове и вещаещи 
опасности вихрушки. Знаем, че всич-
ко това трябва да се случи, та дори 
и по-лошо, преди Господния ден. 
Какво удържа всичко? „И каза: Не по-

вреждайте земята, нито морето, нито 
дърветата, преди да ударим печат 
върху челата на слугите на нашия 
Бог” (Откровение 7:3). За жалост, из-
повядващите се за Божи народ не са 
готови, затова нашият Създател от 
милост ни дава още мъничко време, 
за да се подготвим, като смекчава 
бедствията, удържайки ги да не се 
разразят в пълната си ярост. 

Учените правят всичко възможно 
да обяснят какво се случва, както и 
да намерят решение за всички тези 
събития - от пандемии до измене-
ние на климата. Но ако изведат Бог 
от цялата картина, не могат да раз-
познаят истинската причина, нито да 
намерят вярното решение. „Въздър-
жащият Дух на Бога бива оттеглян от 
света още сега. Урагани, бури, пожа-
ри и наводнения, бедствия по море 
и по суша следват бързо едно след 
друго. Науката се мъчи да обясни 
всичко това. Белезите, които се на-
събират около нас, указвайки на-
ближаването на Божия Син, биват 
отдавани на всяка друга, но не и на 
истинската причина. Хората не могат 
да видят ангелите пазители, които 
въздържат четирите ветрове, за да 
не духат, докато Божиите слуги не 
бъдат запечатани; но когато Бог раз-
пореди на Своите ангели да отпус-
нат ветровете, ще се разиграе така-

ва сцена на борба, каквато перото не 
може да опише.”2 

В този страховит период всеки 
църковен член ще бъде лично из-
питан, както никога допреди. Фунда-
менталните ни вярвания ще бъдат 
поставени под въпрос както отвън, 
така и, за жалост, отвътре. „Вярата 
на отделните членове на църквата 
ще бъде изпитана така, сякаш на 
света няма друг човек.”3 Тук не ста-
ва въпрос само за последната буря, 
която включва всемирния неделен 
указ. Ясно е, че има неща, които во-
дят дотам. Последното изпитание е 
просто това - последно изпитание. 
Въпросът винаги е бил и ще бъде: 
Божията воля или волята на човек. 
„Обаче напразно Ме почитат, препо-
давайки за поучения човешки запо-
веди” (Марк 7:7).

Будни ли сме за истинските въ-
проси, които предстоят наистина 
съвсем скоро? Смятаме ли, че може 
да направим компромис по всеки 
въпрос, а после, когато излезе не-
делният указ, да бъдем намерени 
верни? „Кризата ни застига. Борбата 
ще се води между християнството 
на Библията и християнството на чо-
вешката традиция. Не съществува 
ли една престъпна небрежност в на-
стоящото ни заспало състояние?”4 

Общо умрели в САЩ

Процент на умрели от 
населението
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ПОБЕДА В КРИЗАТА
Какво се стреми да постигне Бог, 

като ни дава предварителни изпита-
ния, докато виждаме как бурята се 
задава? Големият въпрос винаги е 
бил човешката ни воля да се преда-
де на нашия небесен Баща. „И така, 
покорявайте се на Бога, но противе-
те се на дявола, и той ще бяга от вас” 
(Яков 4:7). Покоряването (предава-
нето) има общо с волята, с ума. Ето 
защо всичко това има общо с кон-
трола на всичките ни мисли. „Поне-
же събаряме мисли и всичко, което 
се издига високо против познанието 
на Бога, и пленяваме всяка мисъл да 
се покорява на Христа” (2 Коринтяни 
10:5). Намерението на Сатана вина-
ги е било да контролира начина ни 
на мислене. „Макар Сатана да три-
умфира заради страданията на све-
тиите, все пак не беше удовлетво-
рен. Той искаше да спечели контрол 
над ума така, както и над тялото.”5

Като виждаме войни, пандемии 
и бедствия - предизвикани и напра-
вени от човека и от природата - при-
месени с гонения, какво е това, което 
Бог е определил и предназначил да 
носи помощ на всеки лично, за да 
устоим във всичко това? „Като не 
преставаме да се събираме заедно, 
както някои имат обичай да прес-
тават, а да увещаваме един друг, и 
толкова повече, колкото виждате, 
че денят наближава” (Евреи 10:25). 
Като виждаме денят да наближава, 
т.е. като преживяваме буквалното 
изпълнение на всички тези проро-
чества, трябва да намираме начини 
да продължаваме да се събираме 
заедно, за да се увещаваме един 
друг по същия начин, както нашите 
предци са правели, когато подобни 
събирания са били забранени. 

По тази причина бяха учредени 
Съединените щати - предоставяйки 
даденото от Бога право да се съ-
бират в общуване един с друг без 
вмешателство от страна на прави-
телството. Без това право Конститу-
цията на Съединените щати щеше 
да излезе извън релси, така че беше 
необходимо да прикрепят и една 
Харта на правата, която деклари-
ра отчасти още от самото начало: 
„Конгресът няма да издава никакви 

закони във връзка с учредяването 
на някаква религия, нито забраня-
ване свободното упражняване на 
същата.”6 Самата тази първа редак-
ция продължава да свидетелства за 
това, че свободата да упражняваш 
своята религия включва „правото на 
хората да се събират с мир,” което 
включва да се протестира против 
това, което правителството извърш-
ва, по един мирен начин. Докато жи-
веем в относителен мир, трябва да 
употребим привилегията да се съби-
раме заедно, за да увещаваме един 
друг - защото идва време, когато 
ще съжаляваме, че сме пропуснали 
всички пренебрегнати възможности, 
които вероятно сме пропуснали да 
оценим. Вместо да се събираме за-
едно, възможно е да сме избрали да 
си останем вкъщи или сме изпроб-
вали да намерим други начини да 
пропуснем или да пренебрегнем да 
общуваме помежду си. Тогава с тъга 
ще осъзнаем, че често пъти това са 
били по-маловажни причини.

КОЙ СЕ СТРАХУВА?
Наближавайки кулминацията на 

всички наши надежди, какво можем 
да очакваме от страна на света, като 
виждаме пророческите събития да 
се разгръщат пред самите ни очи? 
„Не излизайте на полето и на път не 
ходете, защото мечът на неприятеля 
и ужасът са от всяка страна” (Ере-
мия 6:25). А кой изостря този страх 
дотолкова, че да останем без кръв и 
сила? „Защото чух клевета от мнози-
на; навсякъде е трепет; докладвай-
те! и ние ще докладваме” (Еремия 
20:10). Пред очите ми са попадали 
заглавни статии, които сплашват чо-
век до смърт, а после, като прочета 
действителната случка, се оказва, 
че не е толкова страшна, колкото 
нейното заглавие. И това не са само 
новините. Наскоро, докато четях ста-
тия от „Британски медицински еже-
дневник,” се натъкнах на шокиращо 
заглавие. А след като се запознах с 
детайлите, картината се оказа раз-
лична. И така, толкова много хора 
просто четат заглавия и остават да 
живеят в постоянен страх.

Какво са склонни да направят 
хората, когато се страхуват? Бен-

джамин Франклин, един от видните 
основатели на Америка, спомогнал 
да се изготви Декларацията за неза-
висимостта, казал някога: „Хората, 
готови да се откажат от основната 
Свобода, за да купят малко времен-
на Сигурност, не заслужават нито 
Свобода, нито Сигурност.” Веднъж 
след като един човек започва да се 
страхува, той е готов да се раздели 
с всичко. А какъв е двигателят зад 
този страх? „И да избави всички 
ония, които, поради страха от смър-
тта, през целия си живот са били 
подчинени на робство” (Евреи 2:15). 
В момента, в който се страхуваш да 
умреш, ставаш роб и си склонен да 
се откажеш и да се разделиш с всич-
ко, за да имаш някаква сигурност, че 
ще останеш жив. Когато човек прес-
тане да се страхува от това, че ще 
умре, в същия този миг той вече не 
е роб.

Ако човек се задържи в този вид 
страх, къде ще се озове накрая? „А 
колкото за страхливите, невярващи-
те, мръсните, убийците, блудниците, 
чародейците, идолопоклонниците и 
всичките лъжци, тяхната участ ще 
бъде в езерото, което гори с огън и 
жупел. Това е втората смърт” (Откро-
вение 21:8). Този стих ясно показва, 
че изкупените ще са преодолели 
този страх.

ВЯРА, НЕ СТРАХ
Дали Божиите хора се борят със 

страха понякога? Патриархът Яков 
умоляваше пред Бога: „Избави ме, 
моля Ти се, от ръката на брат ми, 
от ръката на Исав; защото се боя от 
него, да не би, като дойде, да порази 
и мен, и майка с чада” (Битие 32:11). 
Истина е, че много от това, с което 
той се сблъска, си го беше докарал 
сам на себе си, но то така или ина-
че му причини страх. Избавлението 
беше в това да го представи пред 
Господа в молитва и когато постъпи 
така, излезе един различен човек - 
човек без абсолютно никакъв страх.

Когато гледаме на обстоятелства-
та, в които се намираме, и започнем 
да се страхуваме, кое е най-доброто 
решение, което ни дава Бог? Когато 
Израилевите деца видяха египет-
ската армия да ги притиска, една 
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стръмна крайбрежна скала да отряз-
ва всякаква възможност за бягство, 
каква вест даде Бог на Своя народ? 
„Тогава Господ каза на Мойсей: Защо 
викаш към Мене, кажи на израилтя-
ните да вървят право напред” (Изход 
14:15). Да, намирайки се сред всичко 
това, време е да се придвижим право 
напред, а не да даваме назад. „Има 
моменти, когато за Божия служител 
изглежда невъзможно да изпълни 
работата, необходима да се свър-
ши, поради липса на средства да се 
проведе едно силно, стабилно дело. 
Някои се страхуват, че със средства-
та, с които разполагат, не могат да 
извършат всичко онова, което чувст-
ват свое задължение да направят. 
Но ако продължат напред с вяра, 
Божието спасение ще се разкрие и 
успехът ще придружи усилията им.”7 
Или с други думи, ако ние смирено 
извършваме вярно работата си, Гос-
под ще се погрижи за резултатите. 
Имайте вяра в Бога.”8 

Като гледаме световните съби-
тия - включително Ковид или всяка 
друга опустошителна пандемия или 
бедствие - какво трябва да е нашето 
отношение към тях? „Да не наречете 
съюз всичко, което тия хора наричат 
съюз, и да не се боите от това, от 
което те се боят, нито да се плашите” 
(Исая 8:12). Ако наистина вярваме, 
че се намираме в Божията воля, то 
за нас няма значение дали живеем, 
или умираме. „Понеже, ако живеем, 
за Господа живеем, и ако умираме, 
за Господа умираме; и тъй живеем 
ли, умираме ли, Господни сме” (Рим-
ляни 14:8).

 КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ 
СТРАХА

Първото нещо, което трябва да 
решим, е: Какво търсим? Нашият 
Господар ни е наредил: „Първо тър-
сете Божието царство и Неговата 
праведност; и всичко това ще ви се 
прибави” (Матей 6:33). Дали небес-
ното царство е Номер 1 за нас? Ако 
е така, то колко дълго ще живеем на 
този грешен свят, ще е от малко зна-
чение за нас, стига само да изпъл-
ним целта, с която Бог ни е поставил 
на този свят. Животът на Стефан 
беше пресечен в самото начало на 
неговата дейност, докато делото на 

Йоан продължи до много късна зря-
лост. Всеки един от тях беше изпъл-
нил своето дело и никой от двамата 
не се страхуваше от смъртта. Но 
волята им беше напълно потопена 
в Божията воля, така че те Му упо-
ваваха напълно, че Той ще извърши 
Своите намерения.

Това, което причинява страха от 
смъртта в нас, е, когато не вършим 
Божията воля. „Ако оправиш ти сър-
цето си, и простреш ръцете си към 
Него, ако има беззаконие в ръцете 
ти, отстрани го, и не оставяй да оби-
тава нечестие в шатрите ти. Тогава 
само ще издигнеш лицето си без пет-
но, Да! утвърден ще бъдеш, и няма 
да се боиш” (Йов 11:13–15).

Това може да се случи само кога-
то сме родени отново и сме подбуж-
дани от една небесна движеща сила, 
която да направлява живота ни. „По-
неже които се управляват от Божия 
Дух, те са Божии синове. Защото не 
сте приели дух на робство, та да бъ-
дете пак на страх, но приели сте дух 
на осиновение, чрез който и вика-
ме: Авва Отче!” (Римляни 8:14, 15). 
Не забравяйте, че именно страхът 
от смъртта направи хората да бъ-
дат роби през целия си живот. Това 
означава, че след като сме родени 
отново и сме станали Божии сино-
ве, вече не се страхуваме да умрем. 
Да, ние обичаме своя небесен Баща 
дотолкова, че това променя цялата 
перспектива за живота. „В любовта 
няма страх; но съвършената любов 
изпъжда страха: защото страхът има 
наказание. Който се страхува, не е 
направен съвършен в любов” (1 Йо-
аново 4:18).

Страхът от смъртта е двигателят 
на робството. Страхът да умреш във 
война, от някакъв вид бедствие, от 
пандемия, от глад, от преследване - 
няма разлика. Вярно е, че не трябва 
да встъпваме в гонение безпричин-
но. Казано ни е да бягаме, когато има 
война. Трябва да употребим всички 
налични лекове - особено природни-
те - когато дойде болест. Но ако по 
някакъв начин изпаднем в опасна 
ситуация без изход, за какво трябва 
да сме загрижени? „А на вас, Моите 
приятели, казвам: Не бойте се от тия, 
които убиват тялото, и след това не 
могат нищо повече да сторят. Но ще 
ви предупредя от кого да се боите: 
бойте се от онзи, който, след като е 
убил, има власт да хвърля в пъкъла, 

Да! казвам ви, от него да се боите” 
(Лука 12:4, 5).

Какво ще стане, когато сме подгот-
вени? „Да! и в долината на мрачната 
сянка ако ходя, няма да се уплаша 
от зло; защото Ти си с мене; Твоят 
жезъл и Твоята тояга, те ме утеша-
ват” (Псалм 23:4). В Своята безкрай-
на мъдрост и милост Бог може да 
допусне да пострадаме, но никога 
със страх. „Не бой се от това, което 
скоро ще пострадаш. Ето, дяволът 
скоро ще тури някои от вас в тъмни-
цата, за да бъдете под изпитание, и 
ще имате скръб десет дни. Бъди ве-
рен до смърт, и Аз ще ти дам венеца 
на живота” (Откровение 2:10).

Как бихме могли да живеем във 
времена на бедствия и никога вече 
да не се страхуваме? „Защото ви-
дението се отнася към едно опреде-
лено бъдеще време, но бърза към 
изпълнението си, и няма да излъже; 
ако и да се бави, чакай го, защото не-
пременно ще дойде, няма да закъс-
нее. Ето, душата му се надигна, не е 
отдън права; а праведният ще живее 
чрез вярата си” (Авакум 2:3, 4).

Тази вяра е нещо повече от едно 
обикновено вярване. „Вярване може 
и да има без упование, но доверие-
то, родено от упование, не може да 
съществува без вяра. Всеки греш-
ник, достигнал до познание на спа-
сителната сила на Христа, ще изя-
вява такова упование, и то толкова 
повече, колкото напредва в своята 
опитност.”9

Дали ние като личности всеки 
поотделно и като един народ имаме 
такъв вид вяра, която да ни преведе 
през предизвикателните времена, 
които предстоят? Господ да отгово-
ри на молитвата на учениците в жи-
вота ни днес: „И апостолите рекоха 
на Господа: Придай ни вяра” (Лука 
17:5).

Използвана литература:
Великата борба, стp. 622.
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[Е.Г.Уайт], т. 7, стp. 983.
Ръвю енд хералд, 1 януари 1889.
Опитности и видения, стp. 210. 
Великата борба, стр. 295, 442.
Деяния на апостолите, стp. 357.
Материали на Е.Г.Уайт от 1888г., 
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Неделя, 11 декември 2022
Дави Паес Силва

ПРИГОТВЕТЕ ПЪТЯ
В древни времена, винаги когато 

цар или човек на подобно високо 
положение предприемеше важно 
пътуване в друга страна, екип от 
доверени хора се изпращаше пред-
варително до областта, която щеше 
да бъде посетена - за да проверят 
пътните условия и безопасността на 
средата, където техният цар щеше 
да отиде, така че да осигурят безо-
пасност и успех за него и за неговите 
съветници.

Днес властите следват същия 
метод, макар и с по-софистични ре-
сурси. Преди царе или президенти 
да изнесат реч, вече разполагат с не-
обходимата информация във връзка 
с държавата, в която ще извършат 
своята визита.

Преди Царя на Вселената, Исус, 

да се въплъти в Царя на благодатта, 
небесна група от ангели дойде пред-
варително, за да види каква подго-
товка се извършва, за да бъде приет 
техният възлюбен Цар. Те преживя-
ха страшно разочарование. В Еруса-
лим, столицата на Израил, нямаше 
видим признак, че хората и техните 
ръководители се радваха за очаква-
ното рождение на техния истински 
Цар. Въпреки че свещениците и ре-
лигиозните ръководители държаха в 
ръцете си свитъците на пророчест-
вото, бяха абсолютно невежи относ-
но това чудно събитие.

Ангелите почти бяха готови да се 
върнат на небето с тъжните новини, 
когато намериха една малка група 
овчари на едно витлеемско поле, 
които обсъждаха пророчествата във 

връзка с идващия Месия. На тях ан-
гелите дадоха добрата новина, че 
Царят се бе родил на едно много 
скромно място. 

Тези овчари с искрени сърца не-
забавно посетиха мястото, където 
щяха да открият Исус - в една ясла, 
и започнаха да разпространяват до-
брата вест сред народа. 

Друг екип от верни изследователи 
на звездите и пророчествата, идвай-
ки от една далечна езическа страна, 
заключиха, че небесният цар е вече 
роден. Те имаха достъп до проро-
чествата на Валаам относно Месия: 
„Виждам го, но не сега; гледам го, 
но не отблизо; ще излезе звезда от 
Якова, и ще се въздигне скиптър от 
Израиля; ще порази моавските пър-
венци, и ще погуби всичките Ситови 
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потомци” (Числа 24:17).
Това не беше обикновена звезда. 

Тя бе сформирана от една далечна 
група светли ангели, точно тези, кои-
то се бяха явили на овчарите във 
Витлеем. 

Благородните пътници от Изтока 
изминаха голямо разстояние, за да 
видят новородения Цар. Най-накрая 
пристигнаха в Ерусалим. Също и те 
очакваха да се натъкнат на радостна 
атмосфера по случай пристигането 
на божествения Цар; но и те на свой 
ред останаха страшно разочарова-
ни. Пристигайки в Ерусалим, бяха 
поканени от цар Ирод, който се на-
прави, че ги посреща дружелюбно, 
за да поиска от тях точна информа-
ция за подробностите веднага щом 
разберат за Исус.

Ирод поиска от еврейските све-
щеници да намерят въпросното 
пророчество. В резултат от изслед-
ването им царят беше информиран, 
че Христос щеше да се роди във 
Витлеем съгласно пророчеството 
на Михей. „А ти, Витлеем Ефратов, 
макар и да си малък за да бъдеш 
между Юдовите родове, от тебе ще 
излезе за Мене Един, Който ще бъде 
владетел в Израиля, Чийто произход 
е от начало, от вечността” (Михей 
5:2).

С много малки изключения цяла-
та нация се оказа неподготвена да 
приветства Исус. Намираме само ов-
чарите, мъдреците от Изток, Елиса-
вета, Захария, Симеон и още много 
малко други. Ръководителите тълку-
ваха пророчествата за Месия според 
националната си гордост. И когато 
Христос дойде при народа Си, те Го 
отхвърлиха.

ВЕСТИТЕЛ
Едно пророчество на Исая беше 

разяснило, че щеше да дойде ве-
стител, който щеше да предупреди 
народа във връзка със скорошното 
идване на Избавителя, както и да 
подготви пътя за Него. „Глас на един 
който вика: Пригответе в пустинята 
пътя за Господа, направете в безвод-
ното място прав друм за нашия Бог” 
(Исая 40:3).

Друго едно пророчество се нами-
ра в Малахия във връзка с изпра-

тения от Бог посредник да приготви 
народа за идването на Господа: „Ето, 
Аз ще ви изпратя пророк Илия, пре-
ди да дойде великият и страшен ден 
Господен; и той ще обърне сърцето 
на бащите към децата, и сърцето на 
децата към бащите им, да не би да 
дойда и поразя земята с проклетия” 
(Малахия 4:5, 6).

Изпълнението на това пророчест-
во беше ясно разкрито в Новия за-
вет.

Докато проповядваше в юдейска-
та пустиня, Йоан Кръстител заяви 
във връзка със своята мисия: „Божи-
ето слово дойде до Иоана, Захари-
евия син, в пустинята. И той отиваше 
по цялата страна около Иордан и 
проповядваше кръщение на пока-
яние за прощаване на греховете, 
както е писано в книгата с думите на 
пророк Исаия: - „Глас на един, който 
вика в пустинята: Пригответе пътя за 
Господа, прави направете пътеките 
Му. Всяка долина ще се напълни, и 
всяка планина и хълм ще се сниши; 
кривите пътеки ще станат прави. И 
неравните места гладки пътища; и 
всяка твар ще види Божието спасе-
ние” (Лука 3:2–6).

ВЕСТТА НА ИЛИЯ
Бог изпрати особен пратеник в ли-

цето на Йоан Кръстител да приготви 
пътя за първото идване на Исус. Той 
символизираше Илия и вярно из-
пълни своята мисия. Подобно и днес 
Господ изпраща друго едно преду-
преждение чрез Своите вестители, 
символизиращи Илия, за да пригот-
ви един народ не за първото идване 
- а за второто идване на Исус.

„Йоан беше призован да извър-
ши едно специално дело; той тряб-
ваше да приготви пътя на Господа, 
да направи прави пътеките за Него. 
Господ не го изпрати в училищата на 
пророците и равините. Той го изведе 
от събранията на хората в пустинята, 
за да се учи от природата и от Бога 
на природата. Бог не искаше той да 
има в себе си кваса на фарисеите и 
управниците. Той бе призован да из-
върши едно специално дело. Господ 
му даде тази вест. Дали Йоан отиде 
при свещениците и управниците, за 
да ги попита дали може да прогласи 

вестта? - Не, Бог го постави далеч от 
тях, за да не бъде повлиян от техния 
дух и учения. Той бе гласът на един, 
викащ в пустинята: „ Пригответе в 
пустинята пътя за Господа, направе-
те в безводното място прав друм за 
нашия Бог. Всяка долина ще се из-
дигне, и всяка планина и хълм ще се 
сниши; кривите места ще станат пра-
ви, и неравните места поле; и слава-
та Господна ще се яви, и всяка твар 
купно ще я види; защото устата Гос-
подни изговориха това” (Исая 40:3–
5). Това е същинската вест, която 
трябва да се даде на нашия народ; 
ние приближаваме края на времето 
и вестта е: Разчистете главния път 
за Царя; съберете камъните; издиг-
нете знаме за народа. Хората тряб-
ва да се събудят. Не е време сега да 
викаме мир и безопасност. Наставе-
ни сме да викаме високо: „ Извикай 
силно, не се щади. Издигни гласа си 
като тръба, та изяви на людете Ми 
беззаконието им, и на Якововия дом 
греховете им” (Исая 5:1).”¹ 

КАКВА ТОЧНО Е 
МИСИЯТА НИ?

„В днешния век, точно преди ид-
ването на Христос на небесните 
облаци, Бог призовава хора, които 
да приготвят един народ да устои 
във великия Господен ден. В тези 
последни дни трябва да се проведе 
именно делото, което извърши Йоан. 
Господ дава вести на народа Си чрез 
инструментите, които е избрал, и Той 
желае всички да обърнат внимание 
на предупреждението и наставле-
нията, които изпраща. Вестта, пред-
хождаща публичното служене на 
Христос, беше: Покайте се, бирници 
и грешници, покайте се, фарисеи и 
садукеи, защото наближи небесното 
царство. Нашата вест не е вест на 
мир и безопасност. Като народ, който 
вярва в скорошното Христово явле-
ние, имаме една ясно определена 
вест, която да принесем: „Приготви 
се да посрещнеш своя Бог.”

„Нашата вест трябва да е също 
така директна, както тази на Йоан. 
Той изобличаваше царе за тяхното 
нечестие. Независимо опасността, в 
която изпадаше живота му, той нико-
га не позволи истината да замре на 
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устните му. В този век нашето дело 
трябва да бъде също така вярно из-
пълнено. . . . 

„В това време на почти всемирно 
отстъпление Бог призовава Своите 
вестители да прогласят Неговия за-
кон в духа и силата на Илия. Също 
както приготвяйки един народ за 
първото идване на Христос, Йоан 
Кръстител насочи вниманието им 
към Десетте заповеди, така и ние 
трябва да дадем с ясно определен 
звук вестта: „Бойте се от Бога и въз-
дайте Нему слава; защото настана 
часът на Неговия съд.” Със сери-
озността, която отличаваше пророк 
Илия и Йоан Кръстител, ние трябва 
да се стремим да приготвим пътя за 
второто идване на Христа.”² 

„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. Прочее, 
понеже всичко това ще се стопи, как-
ви трябва да сте вие в свято живее-
не и в благочестие, като очаквате и 
ожидате дохождането на Божия ден, 
поради който небето възпламенено 
ще се стопи, и стихиите нажежени 
ще се разложат! А според обеща-
нието Му очакваме ново небе и нова 
земя, в която да живее правда. За-
това, възлюбени, като очаквате тези 
неща, старайте се да се намерите 
чисти и непорочни пред Него, с мир в 
сърцата си. . . . Но растете в благода-
тта и познаването на нашия Господ и 
Спасител Исус Христос” (2 Петрово 
3:10–14, 18). 

„Желанието на Господа е Негови-
те последователи да растат в благо-
датта, любовта им да изобилва все 
повече и повече, да се изпълват с 
плодовете на праведността, които са 
от Исуса Христа за слава на Бог.”³ 

КАК СЛЕДВА ДА СЕ 
ИЗПЪЛНИ ТОВА ДЕЛО?

В параграфа на Исая, обрисуващ 
подготвянето на Господния път, Пи-
санието продължава, описвайки из-
дигането на скромните, както и сми-
ряването на издигнатите: 

„Всяка долина ще се издигне, и 
всяка планина и хълм ще се сниши; 
кривите места ще станат прави, и 

неравните места поле” (Исая 40:4). 
Всяко препятствие пред изкупление-
то на Божия народ трябва да бъде 
отстранено чрез отваряне на Божие-
то слово и представяне на едно „Така 
казва Господ.” Истинската светлина 
трябва да изгрее; защото тъмнина 
покрива земята и гъст мрак хората. 
Истината за живия Бог трябва да се 
яви в контраст със заблудата. Прог-
ласете радостната вест. Имаме един 
Спасител, Който даде живота Си, 
така че тези, които вярват в Него, да 
не погинат, а да имат вечен живот. 

„Ще се появят спънки пред на-
предъка на Божието дело; но не 
бойте се. Защото всемогъществото 
на Царя на царете, нашия спазващ 
завета Си Бог, е съчетано с нежнос-
тта и загрижеността на нежния пас-
тир. Нищо не може да Го възспре. 
Неговата власт е абсолютна и тя e 
залогът за сигурното изпълнение на 
Неговите обещания към народа Му. 
Той може да отстрани всички пре-
пятствия пред напредъка на Своето 
дело. Той има средства за отстра-
няването на всяка трудност, така че 
тези, които Му служат и уважават 
средствата, които Той употребява, 
да бъдат избавени. Неговата благост 
и любов са безкрайни, а заветът Му 
е неизменен. 

„Плановете на враговете на Него-
вото дело може да изглеждат твърдо 
уредени, но Той може да преобърне 
и най-силните такива планове, като 
на Своето време и по Своя начин 
извърши това, след като види, че вя-
рата ни е била достатъчно изпитана 
и че ние идваме по-близо при Него и 

Го правим свой съветник. 
„В най-тъмните дни, когато това, 

което виждат очите, изглежда злове-
що, не бойте се. Имайте вяра в Бога. 
Той извършва волята Си, като прави 
всичко за добро в полза на Своите 
Си. Силата на тези, които Го обичат 
и Му служат, ще се подновява ден 
след ден. Неговият разум ще бъде 
поставен в тяхна услуга, за да не 
съгрешават, провеждайки Неговите 
намерения. 

„В служенето на Бога няма място 
за отчаяние. Вярата ни трябва да из-
държи на натиска, който й се оказва. 
Бог може и желае да дари на служи-
телите Си силата, от която се нужда-
ят. Той не само ще изпълни, но ще 
надмине очакванията на тези, които 
полагат доверието си в Него. Той ще 
им даде мъдростта, която се изисква 
според различната нужда на обстоя-
телствата, в които се намират. 

„Подложеният на изпитание апос-
тол Павел сподели: „Той ми каза: 
Достатъчна ти е Моята благодат; 
защото силата Ми в немощ се показ-
ва съвършена. И така, с преголяма 
радост по-добре ще се похваля с 
немощите си, за да почива на мене 
Христовата сила. Затова намирам 
удоволствие в немощи, в укори, в 
лишения, в гонения, в притеснения 
за Христа; защото, когато съм немо-
щен, тогава съм силен” 2 Коринтяни 
12:9, 10. 

„О, братя, дръжте началото на 
своето доверие твърдо до самия 
край. Светлината на Божията истина 
не трябва да се помрачава. Тя тряб-
ва да свети сред мрака на заблудата, 
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която обгръща света. Божието слово 
трябва да се отвори пред хората по 
високите етажи на земята, както и 
пред тези, които заемат най-ниските 
места.

„Христовата църква е средството 
на Бог за провъзгласяване на исти-
ната; тя е упълномощена от Него да 
извърши едно специално дело; и ако 
е вярна на Бога, послушна на Не-
говите заповеди, в нея ще обитава 
превъзходството на божествената 
сила. Ако тя е решена да почете Гос-
под Бог на Израил, няма сила, която 
да устои срещу нея. Ако е решена да 
бъде вярна на своята привързаност, 
силите на неприятеля не биха били 
по-способни да й надвият, отколкото 
е плявата срещу вихрушката. 

„Пред църквата стои зората на 
един светъл, славен ден, ако тя е 
решена да облече дрехата на Хрис-
товата праведност, оттегляйки се от 
привързаността към света. 

„Сега църковните членове се 
нуждаят от това да изповядат своите 
отстъпления и да се притиснат един 
към друг. Братя мои, не допускайте 
нищо да застава помежду ви, за да 
ви разделя един от друг и от Бога. Не 
говорете за различията в мнението, 
но се обединявайте в любов към ис-
тината, каквато е в Исус. Елате пред 
Бог и умолявайте за пролятата кръв 
на Спасителя като причината, пора-
ди която да получите помощ в битка-
та срещу злото. Няма да умолявате 
напразно. Като идвате по-близо при 
Бог, със сърдечно покаяние и в пъл-
ната увереност от вяра, неприятелят, 
който се стреми да ви унищожи, ще 
бъде победен. 

„Обърнете се към Господа, вие, 
затворници на надеждата. Търсете 
сила от Бога, живия Бог. Покажете 
една непоколебима, смирена вяра в 
Неговата сила и в готовността Му да 
спасява. От Христос се излива живи-
ят поток на спасението. Той е Източ-
никът на всяка сила. Когато с вяра 
се хванем за Неговата сила, Той ще 

промени, по чуден начин ще проме-
ни и най-безнадеждния, най-обез-
сърчаващия изглед. Той ще стори 
това за слава на Своето име.

„Бог призовава Своите верни, 
които вярват в Него, да говорят на-
сърчение на хората, които не вярват 
и са останали без надежда. Господ 
да ни помогне да си помогнем един 
на друг и да Го опитаме чрез жива 
вяра.”⁴ 

ПРИЗИВА НА 
НАСТОЯЩИЯ ЧАС

„Господ призовава за подновява-
не на прякото свидетелство, давано 
в миналите години. Той зове за об-
новление на духовния живот. Духов-
ните енергии на хората Му са били 
отдавна вцепенени и бездушни, но 
трябва да се случи едно възкресе-
ние от привидната смърт. 

„С вяра и изповядване на греха 
трябва да разчистим пътя за Царя. 
Като правим това, силата на Духа ще 
дойде на нас. Нуждаем се от енерги-
ята на Петдесятница. Тя ще дойде, 
понеже Господ е обещал да изпрати 
Своя Дух като всепобеждаващата 
сила. 

„Пред нас предстоят опасни вре-
мена. Всеки, който има познание за 
истината, трябва да се събуди и да 
постави себе си, тяло, душа и дух, 
под дисциплината на Бога. Неприя-
телят е по петите ни. Трябва да сме 
бдителни, на пост срещу него. Тряб-
ва да облечем Божието всеоръжие. 
Трябва да следваме разпорежда-
нията, дадени чрез Духа на проро-
чеството. Трябва да обичаме и да 
се покоряваме на истината за това 
време. Това ще ни спаси да не пое-
мем големите измами. Бог ни е гово-
рел чрез Своето слово. Говорел ни е 
чрез свидетелствата към църквата и 
чрез книгите, спомогнали да се раз-
ясни настоящият ни дълг и позици-
ята, която сега трябва да заемем. 
Трябва да се обърне внимание на 
предупрежденията, които са били 
давани, ред по ред, предписание 

по предписание. Ако не им обърнем 
внимание, какво извинение можем 
да предложим?”5 

„Разчистете пътя за Царя; отмах-
нете камъните за препъване; отстра-
нете боклука; разчистете камъните, 
така че Божият Дух да може да мине 
посред нас и да видим спасението от 
Бога като запалено светило. Това е 
нашата нужда. Не можем да си поз-
волим да покрием нито един-един-
ствен грях. В това отношение имаме 
нужда от възможно най-богатите 
благословения; защото ни застига 
изпитание. Много скоро, съвсем ско-
ро и всеки един ще бъде сурово из-
питан. Нуждаем се да преживяваме 
ежедневно обновяване от Божията 
благодат в сърцето си, за да можем 
да изкачим стълбата на съвършен-
ството стъпало по стъпало, изди-
гайки се все по-високо и по-високо 
по пътя, отвеждащ към небето, към 
святостта и към Бога. 

„Дано Божият Дух дойде на на-
шите събрания. Дано видим от Не-
говото спасение и дано славата Му 
да се разкрие тук. Нека всеки глас се 
издигне, за да прослави Бога, а не за 
да търсим косури един в друг.”⁶ 

„Господ да благослови милостиво 
народа Си по време на тази молит-
вена седмица. Дано всички погреш-
ни черти да бъдат изправени, всич-
ки грехове да бъдат изповядани и 
прощение да бъде записано срещу 
имената ви в небесните книги. Нека 
членовете на всяка църква, на всяко 
семейство потърсят Господ и смирят 
душите си пред Него. Нека разчис-
тим, доколкото е възможно, пътя за 
Царя от всичкия боклук, с който сме 
го блокирали.”⁷ 
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Този свят е нажежен от гняв; охладнява вярната любов.
В древните пътеки само можем да намерим мир. 

Пътят към живота указан е в Писанието; суета е всяка смъртна 
мисъл.
Само скръб и нищета идват от човешки философии. 

Моментът е сега Господа да дирим за сърдечна чистота.
Пред взора облаци вещаят небивала буря най-страшна. 

Умът Христов и изкупителната Му любов са наша неотложна 
нужда,
За да устоим напред с небесната ръка, протегната за помощ!”

Всеки грях да бъде изповядан - с лице пред всяко изпитание,
За да бъдем силни за Христа; без да се намери в устата ни 
лъжа. 

Изправени пред вражеските сили, някому духът ще прималее.
Тогава грижата му главна там ще бъде „своя аз“ да отърве. 

Затова сега благодатта на Бога ни е нужна, че своя Господ да 
не предадем - 
С лице на мир гнева да срещнем, за отбрана с меча свой да не 
сечем.

С очи към тези, които много са ни наранили
Както Исус да ги обичаме и да простим на всеки. 

Бурята не идва болка да ни причини; тя идва, за да покаже кои 
сме ние - 
Към всички - близо и далеч, вярата Христова да разкрием.

Светлина в най-страшен мрак сред множество злочестини 
Ще се излъчва от тези на Христа, които любят наравно свой и 
враг.

Щом кажем „буря се надига“, големият ми страх ще е
Да не би да оскърбя Този, Който живота Си за мен отдаде.

Защото, щом видим живота Негов и смъртта,
Надежда в сърца ни се надига: До нас победата достига!

 - Б. Монтроуз


