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Молитвената седмица
При едно продължително пътуване лесно
може да се окаже, че сме се изморили и отег
чили в копнежа си да пристигнем най-накрая.
Понякога крайната дестинация изглежда тол
кова далечна, че сме склонни да си мислим за
други неща. Но когато най-накрая започнем се
приближаваме към целта, идва ни нова реши
телност и едно по-силна настойчивост - както
и надежда.
Днес Божият народ се намира в едно духов
но пътуване от много по-голямо значение, от
колкото пътуванията по земята. Всъщност ние
се намираме на прага на вечността. Около нас
бързо се изпълняват знаменията на времето и
Господ скоро ще слезе с повелителен вик, при
глас на архангел и Божията тръба.
Нашият милостив Господ и Спасител е на
мерил за добре да ни поддържа още една го
дина, за да доживеем до още една молитвена
седмица. Дали тази молитвена седмица ще
окаже истинско въздействие върху нас? „За
щото казва: - „В благоприятно време те пос
лушах, и в спасителен ден ти помогнах“; ето,
сега е благоприятно време, ето, сега е спаси
телен ден” (2 Коринтяни 6:2).
Четивата тази година, „На прага на вечност
та,” имат за цел да ни вдъхновят и да ни на
помнят страшната привилегия, която имаме,
да ходим с Господаря на земята, морето и не
бето, преди да приключи благодатното време
за нашата паднала планета.
Нека всеки един от нас се отнесе задълбо
чено с молитва към тези четива, като ги споде
ли с други, които може да са самостоящи или
принудени да останат у дома, като не забравя
ме следните дати:
Молитва с пост:
Дарби за мисиите:

събота, 14. декември
неделя, 15. декември

Молим се Христовият Дух да ни напои с
нова жизненост в нетърпеливо очакване на
завръщането на нашия Господ—и да укрепи
сърцата ни скоро да бъдат способни да Го поз
дравят от сърце с думите: „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). Амин!
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На прага на

вечността
Израилтяните наближаваха обе
щаната земя - своята окончателна
дестинация, крайната си цел. Зад
гърба им стоеше четиридесет го
дини пътуване в пустинята. Пора
ди упоритата си бунтовна нагласа
повечето от тях останаха назад,
мъртви в пустинята.
Сатана беше доволен. Беше ре
шен да направи максималното, за
да възпрепятства Божия народ да
влезе в Ханаан. Този път реши да
използва един отстъпил пророк, за
да нанесе голяма вреда на това
множество и така да направи Бо
жието благоволение да се оттегли
от тях, за да стане възможно да
бъдат унищожени.
В предишните времена Вала
ам беше Божий пророк, но след
това отстъпи. И така, някогашни
ят Божий пророк сега предложи
на Валак една пъклена схема как
да унищожи Божия народ, точно
когато бяха достигнали до самия
праг на Ханаан. Схемата включ
ваше приятелство с езичници,
чувствена музика, танци, чувстве
ни жени и вино, които да притъпят
сетивата им и да ги съблазнят към
най-отвратително и унизително
идолопоклонство.
Библията обобщава това с ду
мите: „Докато Израил оставаше в
Ситим, людете започнаха да блуд
стват с моавките; защото те кане
ха людете на жертвите на боговете
си, и людете ядяха и се кланяха на
боговете им” (Числа 25:1, 2).
Бог изпрати сурова язва, която
унищожи 24,000 израилтяни. Като
анализира това морално бедствие
и преките последици от него, Па
вел писа: „А в тия неща те ни стана
ха примери, та да не похотстваме
за злото, както и те похотствуваха.
Нито бивайте идолопоклонници,
както някои от тях според писано
то: "Людете седнаха да ядат и да
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пият, и станаха да играят". Нито да
блудстваме, както блудстваха ня
кои от тях, и паднаха в един ден
двадесет и три хиляди души.. . . . А
всичко това им се случи за приме
ри, и се написа за поука нам, върху
които са стигнали последните вре
мена” (1 Коринтяни 10:6–8, 11).
Живеем на прага на вечността.
Времето е особено тържествено
и опасно, време, в което очакваме
скоро да видим Господ, а Сата
на ще използва най-могъщите си
оръжия, за да възпрепятства Бо
жия народ да не влезе в небесната
обещана земя.
„Сатана познава много добре
материала, с който си има рабо
та в човешкото сърце. Той позна
ва - тъй като е изучавал с пъклена
енергия в продължение на хиляди
години - най-уязвимите места във
всеки характер; и през поредни
поколения е действал така, че да
провали и най-силните мъже, Из
раилевите князе, със същите оне
зи изкушения, които проработиха с
такъв голям успех при Ваалфегор.
Цялата линия на вековете е осе
яна с руини от характери, които
са се разбили върху скалите на
чувственото удоволствие. Набли
жавайки края на времето, когато
Божият народ ще стои на грани
ците на небесния Ханаан, Сата
на, също както в древността, ще
удвои усилията си, за да попречи
на Божия народ да влезе в добра
та земя. Той залага уловките си за
всяка една душа. Не само невежи
те и необразованите трябва да се
пазят; той ще подготви изкушени
ята си за хората, заемащи най-ви
соки постове, които са на най-свя
та служба; ако може да ги увлече
да омърсят душите си, ще успее
чрез тях да унищожи мнозина. При
това, той използва същите посре
дници, каквито използва преди три

хиляди години. Чрез светски при
ятелства, чрез женски чар, чрез
търсене на удоволствия, веселие,
празнуване или чашата вино, той
изкушава да се престъпи седмата
заповед. . . .
„Именно когато израилтяните
бяха в положение на външно спо
койствие и сигурност, бяха отведе
ни да съгрешат. Те не успяха да
държат Бог постоянно пред очите
си, пренебрегнаха молитвата и
подхранваха дух на самоувере
ност. Спокойствието и себеугаж
дането оставиха цитаделата на
душата им без охрана, при което
развратни мисли намериха свобо
ден достъп в тях. Именно преда
телките, допуснати отвътре стени
те, събориха устоите на принципа
и предадоха Израил във властта
на Сатана. Именно по този начин
Сатана търси да постигне паде
нието на душата. Преди христия
нинът да извърши открит грях, в
сърцето протича един дълъг под
готвителен процес, който е скрит
от очите на света. Умът не слиза
изведнъж от чистота и святост до
развратеност и престъпление.
Нужно е време, докато тези хора,
оформени по Божи образ, възпри
емат образа на животинското или
сатанинското. Ние се променяме,
докато гледаме. Като подхранва
нечисти мисли, човек може така да
обучи ума си, че грехът, от който
някога се е погнусявал, да започне
да му доставя удоволствие.”1
„Затова, който мисли, че стои,
нека внимава да не падне” (1 Ко
ринтяни 10:12).
Господ да бъде милостив към
народа Си, когато наближаваме
небесния Ханаан!
Източници
1 Патриарси и пророци, стр. 457–
458.

Петък, 6. декември 2019
Компилация от писанията на
Е. Г. Уайт

Едно отрезвяващо
видение

Във видение, дадено на 27. юни
1850, ангелът, който ме придружава
ше, каза: „Времето почти приключи.
Дали отразяваш прекрасния образ
на Исус така, както би трябвало?”
Тогава ми посочи земята и видях, че
би трябвало да има подготовка сред
онези, които бяха прегърнали нас
коро третата ангелска вест. Ангелът
каза: „Пригответе се, пригответе се,
пригответе се. Трябва да преживе
ете една по-голяма смърт за света,
отколкото някога сте преживявали.”
Видях, че те имаха да извършат го
ляма работа, а разполагаха с много
малко време за това.
Тогава видях, че скоро щяха да се
излеят последните седем язви върху
онези, които нямаха прибежище; но
светът не ги зачиташе, също както
не зачете и пороя вода, който щеше
да се изсипе. След това бях напра
вена да съм в състояние да издържа
на ужасната гледка на седемте по
следни язви, Божия гняв. Видях, че
гневът му бе ужасяващ и страховит,
и ако Той протегне ръката Си или я
издигне с гняв, обитателите на све
та биха били, като че ли никога не
са били, или биха понесли нелечими
рани и сразяващи язви, които биха ги
постигнали, без да могат да намерят

Подготовка
за
последната
криза
никакво избавление и накрая да бъ
дат унищожени от тях. Обхвана ме
ужас и паднах по лице пред ангела,
като го помолих да направи гледката
да се махне, да я скрие от мен, защо
то беше твърде страховита. Тогава,
както никога допреди, осъзнах колко
е важно да изследваме внимателно
Божието слово, да знаем как да из
бегнем язвите, които Словото заявя
ва, че ще постигнат всички безбожни,
които ще се поклонят на звяра и об
раза му и ще получат неговия белег
на челата си или на ръката си. Беше
ми много чудно как някой би могъл
да престъпи Божия закон и да потъп
ка святата Му събота, когато срещу
такива хора има такива ужасяващи
заплахи и осъждане. 1

Една по-голяма
подготовка

. . . Вниманието ми бе насочено към
остатъка на земята. Ангелът каза на
людете на остатъка: „Ще успеете
ли да избегнете седемте последни
язви? Ще отидете ли в слава, за да
се радвате на всичко, което Бог е
приготвил за онези, които Го обичат
и са готови да страдат заради Него?
Ако е така, трябва да умрете, за да
може да живеете. . . . Пожертвайте
всичко на Бога. Положете всичко на
Неговия олтар - аз-а, имота и всич

ко, една жива жертва. Ще ви отнеме
всичко, за да влезете в славата. Съ
бирайте си съкровище на небето, къ
дето нито крадец може да го достиг
Компилация
на
не,
нито ръжда от
да гописанията
разяде. Трябва
Е. Г. Уайт
да бъдете участници
в Христовите
страдания тук, ако искате да бъдете
участници с Него в Неговата слава
след това.
Небето ще бъде достатъчно евти
но, ако го получим чрез страдание.
През целия път трябва да се отри
чаме от аз-а, да умираме за себе си
ежедневно, да оставим само Исус
да се яви и да държим постоянно
пред очите си Неговата слава. Ви
дях, че тези, които бяха прегърнали
истината наскоро, трябваше да раз
берат какво означава да се страда
за Христос, че ще трябва да преми
нат през изпитания, които ще бъдат
пронизващи и режещи, за да може
да бъдат пречистени и направени
пригодни чрез страдание да прием
ат печата на живия Бог, да преминат
през времето на скръбта, да видят
Царя в красотата Му и да обитават
в присъствието на Бога и на чистите,
свети ангели.
Като видях какви трябва да сме,
за да наследим славата, а след това
като видях колко много е изстрадал
Исус, за да добие за нас такова бога
то наследство, се помолих да бъдем
кръстени в Христовите страдания, за
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да не се отдръпваме от изпитания,
но да ги носим с търпение и радост,
като знаем какво е пострадал Исус .
. .2
Видях, че някои нямат осъзнато
чувство за важността на истината,
нито за нейното въздействие, и като
се движат от импулса на момента
или от въодушевление, често след
ват чувствата си и не зачитат цър
ковния ред. Такива изглежда мислят,
че религията се състои предимно
във вдигане на шум. Някои, които
съвсем наскоро са приели истината
на вестта на третия ангел, са готови
да упрекват и поучават хората, кои
то са утвърдени в истината от годи
ни и които са страдали за истината
и са преживели освещаващата ѝ
сила. Тези, които са толкова надути
от врага, ще трябва да почувстват
освещаващото влияние на истината
и да получат едно осъзнато чувство
за състоянието, в което истината
заявява, че се намират - „окаян, ми
зерен и беден, сляп и гол.” Когато
истината започне да ги пречиства и
да отстранява с огън тяхната шла
ка и безстойностен материал, както
със сигурност ще направи, когато се
приеме, ако бъде прегърната, чове
кът, за когото това велико дело ще
е извършено, няма да чувства, че е
богат и замогнат, нито че няма нужда
от нищо.
Тези, които изповядват истината и
смятат, че я познават цялата, преди
още да са научили първите й прин
ципи, и които напират да стават учи
тели и да изобличават хората, които
са отстоявали истината с години, по
казват ясно, че нямат никакво разби
ране на истината, нито са преживели
нито едно от нейните въздействия;
понеже ако знаеха поне нещо от ос
вещаващата й сила, щяха да прина
сят мирните плодове на правдата и
да бъдат смирени под нейното слад
ко, мощно влияние. Щяха да прина
сят плод за Божия слава и да разбе
рат какво е направила истината за
тях, както и да оценяват другите като
по-добри от себе си.
Видях, че остатъкът не е подготвен
за това, което ще сполети земята.
Една мудност (затъпялост), подобно
на летаргия, изглежда е обладала
умовете на онези, които изповядват,
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че вярват, че държим последната
вест. Придружаващият ме ангел из
вика ужасяващо сериозно: „Пригот
вете се! Пригответе се! Пригответе
се! понеже скоро ще дойде яростни
ят Господен гняв. Гневът Му ще се
излее, непримесен с милост, а вие
не сте готови. Разкъсайте сърцето,
а не дрехата. За остатъка трябва да
се извърши едно голямо дело. Мно
зина от тях не престават да мислят
за малките си изпитания.” Ангелът
каза: „Легиони зли ангели са около
вас и се опитват да ви втълпят ужас
ния си мрак, за да бъдете подведе
ни и уловени. Позволявате умовете
ви твърде скоро да се отклонят от
важните истини за тези последни
дни. Мислите за малки изпитания и
влизате в нищожни подробности на
малките си трудности, като ги обяс
нявате, така че да задоволите този
или онзи.” Разговорът се проточва
с часове между въпросните страни,
при което не само че се губи време,
но и Божиите служители биват за
ставени да ги слушат, когато сърцата
и на двете страни не са усмирени и
покорени от благодатта. Ако гордост
та и егоизмът бяха отстранени, пет
минути биха били достатъчни, за да
се решат повечето трудности. Анге
лите се оскърбиха, нито Бог благово
леше в часовете, които се прекарва
ха в себеоправдаване. Видях, че Бог
няма да се приклони да слуша дълги
оправдания, нито иска служителите
Му да правят това, като губят скъпо
ценно време, през което би трябвало
на престъпниците да се показват за
блудите в пътя им и да се изтръгват
души от огъня.
Видях, че Божиите люде се нами
рат на омагьосаната земя и че някои
почти са изгубили всеки усет колко е
кратко времето и колко е ценна ду
шата. Сред съботопазителите се е
промъкнала гордост - гордост от об
леклото и гордост от външния вид.
Ангелът каза: „Съботопазителите ще
трябва да умрат за аз-а, да умрат за
гордостта и любовта да получават
одобрението на другите.” 3

Правилно
приоритезиране

Истината, спасителната истина
трябва да се даде на гладуващите

хора, които се намират в мрак. Ви
дях, че мнозина се молеха Бог да ги
смири; но ако Бог трябваше да отго
вори на молитвите им, това би стана
ло чрез ужасни неща в праведност.
Тяхно задължение бе да се смирят.
Видях, че ако се допусне себевъзди
гане, то със сигурност ще подведе
много души, и ако не бъде превъз
могнато, ще ги погуби. Когато някой
започне да се издига в собствените
си очи и смята, че може да направи
нещо, Божият Дух се оттегля и такъв
човек продължава напред със своя
та си сила, докато пропадне. Видях,
че един светия, ако е добре, може
да подвижи Божията ръка; но едно
множество, взето заедно, ако не са
добре, биха били слаби и не ще по
стигнат нищо.
Мнозина имат непокорени сърца,
които не са били смирени, и мислят
повече за собствените си малки по
води за оплакване и изпитания, от
колкото за душите на грешниците.
Ако пред очите си държаха Божи
ята слава, щяха да съчувстват на
погиващите души около себе си; и
осъзнавайки опасното положение, в
което се намират, щяха да се заемат
енергично, като упражняват вяра в
Бога и поддържат ръцете на Негови
те служители, за да могат да заявя
ват смело, но с любов, истината и да
предупреждават души да се хванат
за истината, преди сладкият глас на
милостта да заглъхне. Ангелът каза:
„Тези, които изповядват Неговото
име, не са готови.” Видях, че послед
ните седем язви щяха да постигнат
незащитените глави на нечестивите;
а тези, които са им пречели, ще чуят
горчивите упреци на грешници, и
сърцата им ще се свиват.
Ангелът каза: „Захващате се за
дреболии - занимавате се с малки
изпитания - в резултат на което греш
ниците трябва да умрат.” Бог иска да
работи за нас на нашите събрания,
за Него е удоволствие да работи.
Но Сатана казва: „Аз ще възпрепят
ствам делото.” Посредниците му каз
ват: „Амин.” Тези, които изповядват,
че вярват в истината, размишляват
за малките си изпитания и труднос
ти, които Сатана е преувеличил пред
очите им. Губи се време, което нико
га няма да се върне.4

Мнозина не осъзнават какви тряб
ва да бъдат, за да живеят пред лице
то на Господа без първосвещеник в
светилището през времето на скръб
та. Тези, които получат печата на жи
вия Бог и са защитени във времето
на скръбта, трябва да отразяват на
пълно образа на Исус.
Видях, че мнозина пренебрегваха
подготовката, която бе така необхо
дима, а чакаха времето на „освеже
нието” и „късния дъжд,” за да ги на
прави годни да устоят в Господния
ден и да живеят пред Господното
лице. О, колко много бяха хората,
които видях във времето на скръбта
без прибежище! Те бяха пренебрег
нали необходимата подготовка; за
това не успяха да получат освеже
нието, което трябва да имат всички,
за да ги направи пригодни да живеят
пред очите на един свят Бог. Хората,
които отказват да бъдат издялани от
пророците и не успяват да очистят
душите си, като се покорят на цялата
истина, и които са склонни да вярват,
че състоянието им е далеч по-добро,
отколкото е в действителност, ще
дойдат до времето на изливане на
язвите и едва тогава ще видят, че е
трябвало да бъдат одялани и под
равнени за зданието. Но тогава няма
да има никакво време за това, нито
ще има Посредник, който да се за
стъпи за случая им пред Отец. . . . .
Видях, че никой не може да участва
в „освежението,” ако не е получил
победата над всяка подлежаща на
най-голямо изкушение черта, над
гордостта, егоизма, любовта към
света, както и над всяка погрешна
дума и действие. Затова трябва да
се приближаваме все повече и по
вече към Господа, и сериозно да
търсим онази подготовка, която е не
обходима, за да ни направи да усто
им в битката в Господния ден. Нека
никой не забравя, че Бог е свят и че
единствено свети същества могат да
живеят в Неговото присъствие. 5

Времето на изпитание

Времето на изпитание ще дойде
при всеки. При пресяването чрез из
кушение ще се разкрие истинският
християнин. Дали Божиите люде са
така твърдо установени сега вър
ху думата Му, че няма да се поддат

на доказателството на сетивата си?
Дали в подобна криза ще се притис
кат към Библията и само Библията?
Ако е възможно, Сатана ще им попре
чи да получат подготовката, която е
необходима, за да устоят в онзи ден.
Той така ще подреди работите, че да
им прегради пътя, да ги впримчи със
земни удоволствия, да ги накара да
носят тежък, уморителен товар, за
да стане възможно сърцата им да
се претоварят с житейските грижи и
денят на изпитанието да ги постигне
като крадец.
Когато указът, издаден от различ
ните глави на християнството срещу
пазителите на заповедите, ще отте
гли правителствената протекция и
ще ги остави на онези, които искат
унищожението им, Божиите люде
ще побягнат от градовете и селата и
ще се свържат заедно по групи, като
живеят в най-безлюдни и усамотени
места. Мнозина ще намерят прибе
жище в укрепленията на планините.
Подобно на християните в долините
на Пиемонт те ще превърнат високи
те места на земята в свое светилище
и ще благодарят на Бог за мястото
на защитата. Исая 33:16. Но мнозина
от всички народи и от всички класи,
високопоставени и нископоставени,
богати и бедни, чернокожи и бели,
ще бъдат хвърлени в най-неспра
ведливо и жестоко робство. Божиите
възлюбени преживяват мъчителни
дни, оковани във вериги, затворени
зад тъмнични решетки, осъдени на
смърт, някои очевидно оставени да
умрат от глад в тъмни и гнусни тъм
ници. Никое човешко ухо не е отво
рено, за да чуе стенанията им; никоя
човешка ръка не е готова да им се
протегне на помощ.
Дали Господ ще забрави людете
Си в този изпитателен час? Забрави
ли Бог верния Ной, когато съдбите
сполетяха предпотопния свят? За
брави ли Лот, когато от небето слезе
огън, за да пояде градовете в равни
ната? Забрави ли Йосиф, заобико
лен от идолопоклонници в Египет?
Забрави ли Илия, когато клетвата на
Езавел го заплаши, че ще го постиг
не участта на пророците на Ваал?
Забрави ли Еремия в тъмната от
вратителна яма на неговия затвор?
Забрави ли тримата достойни в ог

нената пещ? или Даниил в дупката
с лъвове? . . .
Макар неприятели да ги вкарват в
затвор, тъмничните стени не могат
да прекъснат общуването на души
те им с Христос. Един, Който вижда
всяка тяхна слабост, Който е запоз
нат с всяко изпитание, е над всички
земни власти; и ангели ще идват
при тях в самотните килии, като им
носят светлина и мир от небето. За
творът ще бъде като палат; понеже
там живеят богатите по вяра, така че
мрачните стени ще се осветляват с
небесна светлина, също както когато
Павел и Сила се молеха и пееха хва
ление посреднощ в тъмницата във
Филипи.6

Същността на нашата
религия

„Любов към Бога и нашия ближен е
самата същност на нашата религия.
Никой не може да обича Христос, а
да не обича децата Му. Когато сме
съюзени с Христос, имаме Христо
вия ум. Чистота и любов се излъчват
в характера, кротост и истина кон
тролират живота. Самото изражение
на лицето се променя. Пребъдващи
ят в душата Христос упражнява една
преобразяваща сила, така че външ
ният изглед свидетелства за мира и
радостта, които царуват отвътре.”7
Ние трябва да сме в Христос, и
Той в нас; тогава недостатъците ще
изчезнат от характерите ни. Колкото
по-близо живеем при Исус, толкова
повече ще отразяваме в думи и ха
рактер Неговия образ. Също така,
колкото повече се отделяме от Бога,
толкова по-далеко живеем от свет
лината на живота, при което сигур
ният резултат ще е, че ще станем
извратени, авторитарни, коравосър
дечни. Трябва да направим доживот
но дело да събираме божествените
лъчи светлина, които се излъчват от
Божия престол, и да ги пръскаме по
пътеката на другите. . . .

Принасяне на плод

Именно в това време на благодат
за нас е определено да се подготвим,
било за вечен живот на слава, било
за гибел. Именно тук ние участваме
в делото на изграждане на характер;
и ако успеем, ще заслужим привет
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ствието на Господаря: „Добре си сто
рил, добри и верни слуго.” Христос
влезе в светая-светих и ни настави
да бдим и да се молим, да не би да
се върне изненадващо и да ни наме
ри заспали. Характерът, който фор
мираме сега, ще дойде на преглед
пред Бога, преди Христос да напусне
светилището. Тук Бог ще види какви
характери сме изграждали за веч
ността. Като какви ще застанем пред
великия Вечен? Колко снопи ще сме
донесли пред Господаря чрез сери
озните си усилия?
На всеки е дадено особеното му
дело, а това дело не се състои в
търсене на грешки в другите, нито
в усилия да се подражава на света.
Апостолът казва: „Умряхте, и живо
тът ви е скрит с Христа в Бога.” Това
означава повече, отколкото си ми
слим; мъртви за светски интереси,
мъртви за светски амбиции. Какво
състояние само е това! . . .
Всички имат да превъзмогват не
достатъци на характера, затова ни
кое човешко същество не може да
ти бъде за пример. Не можеш да се
задоволяваш просто с това, което
другите вършат. Ако те не живеят
истината на практика, това ще ти
послужи ли като извинение за твоето
непослушание? Не трябва да под
ражаваш на примера им; трябва да
се опиташ да им помогнеш, като жи
вееш по един правилен начин пред
очите им. Като личност, ти стоиш
пред Бога така, сякаш Христос е ум
рял само за теб; и трябва да даваш
сметка пред Него за себе си. Но не
си отговорен само за себе си, а и за
онази душа, върху която имаш вли
яние и за която Бог е платил такава
цена. Ако пренебрегнеш задълже
нието си в това отношение, какъв
ще е твоят дял в Божия ден? Как,
мислиш, ще се чувстват неверните,
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когато видят народите на спасени
те да прекрачват портите на Божия
град, а те си остават отвън? Но как
ще се чувстваме ние, ако можем да
се огледаме и да видим мнозина в
царството в резултат от труда ни?
Ще можем да се присъединим с ви
сок глас към песента на слава с ду
мите: „ Достойно е, достойно е Агне
то, което бе заклано и оживя.” Никой
няма да отиде в града, ако не е чист
по сърце. . . .
Голямата борба за всеки един от
нас ще е да превъзмогнем себе си,
да приведем аз-а си в послушание
на Божия закон. Това е нашето дело;
дали го извършваме? Дали работим
да спасяваме други чрез своето вли
яние? . . . Истината ще гори в сър
цата ви, така че няма да можете да
си стоите спокойно, задължени сте
да я изкажете на глас; трябва да я
препоръчате пред всички, които ще
ви чуят.
Никога не е имало по-сериозно и
тържествено време от настоящия
период. . . . Особено миряните не
вършат и една пета от това, което
биха могли и би трябвало да извър
шат. . . .
Сатана работи, за да разделя Бо
жиите люде помежду им. И докато
върши този вид работа, внимавайте
да не се окаже, че някой от вас му
съдейства. Имаме нужда да отстра
ним коравосърдечието си и да поз
волим на любовта, нежното съчувст
вие, истинската любезност и духа
на нежност да навлезе помежду ни.
Ние стоим във времето на чакане,
в деня на Божията подготовка. Тук
в този свят трябва да бъдем напра

вени пригодни за тези велики изпи
тания, които скоро ще ни застигнат.
Но пак някои от нас постъпват така,
сякаш пред нас има цяло хилядоле
тие, през което да извършат работа
та. Но текстът гласи: „Бдете и молете
се; но не знаете кога е времето.” И
каквото Христос каза на учениците
Си, казвам го и аз на вас: „Внимавай
те, бдете и молете се,” така че когато
Господарят дойде да поиска сметка
на слугите си, да получите от Него
венеца на живота, подготвен за по
бедителя, и да се радвате с Него в
Неговото царство.8
Източници
1 Опитности и видения, стp. 64, 65.
2 Пак там, стр. 66, 67.
3 Пак там, стр. 118–120.
4 Пак там, стр. 120, 121.
5 Пак там, стр. 71.
6 Великата борба, стp. 625–627.
7 Избрани вести, кн. 1, стp. 337.
8 Ръвю енд хералд, 18. август, 1885.
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Предстоящата
криза на
вековете

Едгар Рамос — Боливия

„Уви за оня ден! Защото денят
Господен наближи, и ще дойде
като гибел от Всесилния” (Йоил
1:15).
„Пророчествата, които велики
ят АЗ СЪМ е дал в словото Си,
добавяйки звено към звено във
веригата на събитията, от веч
ността в миналото към вечността
в бъдещето, ни казва къде сме
днес в хода на вековете и какво
може да очакваме в предстоящо
то бъдеще. Всичко, което проро
чеството предсказа като пред
стоящо до настоящото време, е
отразено в страниците на истори
ята, така че можем да сме увере
ни, че всичко, което предстои, ще
се изпълни по реда си.”1

Учениците питат
Христос за Неговото
завръщане

Като насочва вниманието към
великолепния храм в Ерусалим,

Исус заяви, че ще дойде ден, ко
гато „Няма да остане тук камък
на камък, който да се не срине”
(Матей 24:2).
„Христовите думи бяха изрече
ни пред едно голямо множество
хора; но когато беше сам, Петър,
Йоан, Яков и Андрей дойдоха
при него, докато седеше на Еле
онския хълм. „Кажи ни,” казаха
те, „кога ще бъде това? и какъв
ще бъде белегът на Твоето при
шествие и за свършека на века?”
Исус не отговори на ученици
те Си, разглеждайки отделно
унищожението на Ерусалим и
великия ден на Неговото при
шествие. Той смеси описанието
на тези две събития. Ако беше
открил пред учениците Си бъ
Елън Г. Уайт
дещите събития така, както Той
ги виждаше, те нямаше да могат
да понесат гледката. От милост
към тях Той смеси описанието на
двете големи кризи, оставяйки

учениците да проучат значение
то за себе си.”2

Пророчествата на Исус
се изпълняват

„Днес знаменията на време
то заявяват, че стоим на прага
на велики и сериозни събития.
Всичко в нашия свят е в състоя
ние на възбуда и тревога. Пред
очите ни се изпълнява проро
чеството на Спасителя за съ
битията, които ще предшестват
Неговото идване: „И ще чуете
за войни и за военни слухове. .
. . Защото ще се повдигне народ
против народ, и царство против
царство; и на разни места ще
има глад и трусове.”3

Лъжепророци

Едно от знаменията за уни
щожението на Ерусалим, което
Исус оповести, гласеше: „И мно
го лъжепророци ще се появят и
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ще заблудят мнозина” (Матей
24:11).
„Действително се появиха мно
го лъжепророци, които мамеха
хората и заведоха големи мно
жества в пустинята. Магьосници
и чародейци с претенции за чу
дотворна сила увлякоха народа
след себе си по безлюдни места
в планините. Но това пророчест
во се изрече също и за послед
ните дни. Това знамение е да
дено като знамение за второто
пришествие.”4
„А Духът изрично казва, че в
послешните времена някои ще
отстъпят от вярата, и ще слушат
измамителни духове и бесовски
учения” (1 Тимотей 4:1).
Всеки ден нарастват тъжните
доказателства за това, че нама
лява вярата в сигурното проро
ческо слово, а на нейно място
суеверие и сатанинско чародей
ство пленяват интелекта на мно
зина, включително, колкото и
да е иронично, на религиозни
ръководители. Други биват под
веждани от мистицизма на теос
офията и други източни религии,
които стъпват върху основата на
спиритизма. „Доктрината за съз
нание в смъртта, особено вярва
нето, че духовете на умрелите се
завръщат, за да служат на живи
те, е подготвила пътя за съвре
менния спиритизъм.”5
Днес спиритизмът се е слял
с номиналното християнство
(християнство, което е такова
само по име), вършейки лъжли
ви чудеса. Чрез спиритизма бо
лните изглеждат изцелени, тъй
като Сатана имитира благосло
вението на Светия Дух.
По този начин става все по-ин
тензивно обединеното действие
на спиритизма, католицизма и
отстъпилото
протестантство,
точно както описва Йоан, авто
рът на Откровение, когато казва:
„И видях да излизат от устата на
змея и от устата на звяра и от
устата на лъжепророка три не
чисти духове, прилични на жаби”
(Откровение 16:13). Така про
роческото слово се изпълнява
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пред очите ни.
„И не е чудно; защото сам сата
на се преправя на светъл ангел”
(2 Коринтяни 11:14).

Знамения на небето и
на земята

Исус предсказа, че „Ще станат
знамения в слънцето, в луната и
в звездите, а по земята бедствие
на народите” (Лука 21:25). Виж
също Матей 24:29; Марк 13:24–
26; и Откровение 6:12–17.
„И на разни места ще има глад,
епидемии и трусове” (Матей
24:7).
„Но през ония дни, подир оная
скръб, слънцето ще потъмнее,
луната няма да даде светлината
си” (Марк 13:24).
Какво се има предвид под
„ония дни”? Пророчеството за
1260 години на папско върховен
ство, продължило от 538 сл. Хр.
до 1798 сл.Хр. Скръбта приклю
чи най-малко 25 години преди
1798. Около това време се слу
чиха следните знамения като из
пълнение на пророчеството.6
Голямото земетресение на 1.
ноември, 1755.
Знамения със слънцето и луна
та на 19. май, 1780.
Знамения със звездите на 13.
ноември, 1833.
„Когато видите всичко това, да
знаете, че Той е близо при врата
та” (Матей 24:33).

Наближаване на една
още по-голяма криза

„Днешното време е време от
изключително значение за всич
ки живи. Управници и държавни
ци, мъже на доверени и автори
тетни постове, мислещи мъже и
жени от всички класи са насочи
ли вниманието си към събития
та, които се случват около нас.
Те наблюдават връзките, които
съществуват между народите.
Наблюдават енергията, която
завладява всяка природна сила,
и признават, че предстои да се
случи нещо велико и решително
- че светът се намира на прага

на поразителна криза.”7
„Скоро сред народите ще се
появят печални беди - беди, кои
то няма да престанат, докато
Исус дойде.”8

Смъртност и глад

„Предстоят ни опасни времена.
Целият свят ще бъде завладян
от смут и бедствие, човешкото
семейство ще бъде сполетяно
от всякакъв вид болести, а не
вежеството, което преобладава
относно здравните закони, ще
последва в голямо страдание и
голяма загуба на живот, която
можеше да бъде избегната.”9
„Ще има страдащи, изобилие
от страдащи, които ще се нужда
ят от помощ, не само сред тези
от нашата вяра, но до голяма
степен сред онези, които не по
знават истината.”10
„Нашият свят е един голям
лазарет, сцена на такова окаян
ство, че не смеем даже да си поз
волим да задържим в мислите
си тази тема. Ако осъзнаем тази
тема в действителния ѝ вид, на
товарването би било свръх теж
ко. Но Бог чувства всичко това.
За да унищожи греха и неговите
резултати, Той даде Своя Въз
любен, като е положил в наша
власт, чрез сътрудничество с
Него, да доведем тази сцена на
окаянство до край. „Това бла
говестие на царството ще бъде
проповядвано по цялата вселе
на за свидетелство на всичките
народи; и тогава ще дойде свър
шекът” (Матей 24:14).”11
„Християнският свят изяви
презрение към закона на Йехо
ва, така че Господ ще извърши
точно това, което е заявил, че
ще направи - ще оттегли Свои
те благословения от земята и
ще премахне Своята протекти
раща грижа от онези, които се
бунтуват срещу Неговия закон,
като учат и заставят и другите
да постъпват така. Сатана има
контрол над всички, които Бог
не охранява по особен начин.
Той ще ги облагодетелства и ще
ги прави да преуспяват, за да

предвижва напред плановете си;
а в същото време ще прави беди
да сполитат други, като ги кара да
вярват, че Бог е, който ги поразява.
„Докато се явява пред човеш
ките чеда като велик лекар, кой
то може да излекува всичките им
болести, той ще донася болест и
бедствие, докато известни градо
ве бъдат превърнати в безлюдно
място след гибел. Той действа
точно сега. В катастрофи и бед
ствия по море и по суша, в голе
ми пожари, в безпощадни торнадо
и страхотни градушки, в яростни
бури, наводнения, циклони, при
иждащи вълни и земетресения, на
всяко място и под хиляди форми,
Сатана упражнява властта си. Той
помита зреещата реколта, след
което настава глад и бедствие. Той
вкарва във въздуха смъртоносни
зарази, след което хиляди погиват
от епидемия. Тези изпитания ще
зачестяват все повече и повече и
ще стават все по-бедствени. Уни
щожение ще сполита както хора,
така и животни. . . .
„Някои ще бъдат изкушени да
възприемат тези чудеса като ид
ващи от Бога. Болните ще бъдат
излекувани пред очите ни. Пред
самите ни очи ще се вършат чуде
са. Готови ли сме за изпитанието,
което ни очаква, когато лъжливите
чудеса на Сатана ще се изявяват
в по-голяма пълнота? Дали мно
зина не ще се подлъжат и хванат?
Като се отдалечават от ясните
Божии предписания и заповеди и
като отдават внимание на басни,
умовете на мнозина се подготвят
да приемат тези лъжливи чудеса.
Всички трябва да търсим сега да
се въоръжим за битката, в която
скоро ще участваме. Вярата в Бо
жието слово, изучавано с молитва
и прилагано на практика, ще бъде
нашият щит срещу сатанинската
власт и ще ни преведе като побе
дители чрез кръвта на Христа.”12

Век на насилие

„И земята се разврати пред Бога;
земята се изпълни с насилие.
И Бог видя земята; и, ето, тя бе
развратена защото всяка твар се

обхождаше развратно на земята”
(Битие 6:11, 12).
„В дните на Ной едно поразител
но множество се противопостави
на истината и се бе въоръжило с
низ лъжи. Земята бе изпълнена
с насилие. Война, престъпление,
убийство стояха на дневен ред.
Точно така ще бъде и преди второ
то пришествие на Христа.”13
„Ужасните доклади, които чува
ме за убийства и грабежи, за же
лезопътни катастрофи и дела на
насилие говорят, че краят на всич
ко е наближил. Сега, именно сега
трябва да се подготвим за второто
идване на Господа.”14

Действия на профсъюзи
Пророк Йоил предвидя едно пре
обладаващо отношение в послед
ните дни: „Изковете палешниците
си на ножове, и сърповете си на
копия; слабият нека каже: аз съм
юнак!” (Йоил 3:10).
„Профсъюзите бързо преми
нават към мерки на насилие, ако
исканията им не бъдат удовлетво
рени. Става все по-ясно, че обита
телите на света не са в хармония
с Бога.
„Никоя научна теория не би мо
гла да даде обяснение за неот
клонното действие на злодеятели
под водителството на Сатана като
техен генерал. Във всяка тълпа
действат нечестиви ангели, кои
то подтикват хора да извършват
престъпни дела на насилие.”15
„Профсъюзите ще бъдат едно от
средствата, които ще навлекат на
земята беда, каквато не е имало,
откакто свят съществува.”16

Земетресения и
наводнения

„В пожари, наводнения, земе
тресения, в яростта на голямата
дълбочина, в бедствия по море и
по суша, се дава предупреждение
то, че Божият Дух няма да се бори
завинаги с хората.”17
21ви век е белязан с ужасно ка
тастрофални земетресения. От
2000та година насам повече от
806,000 души намериха смъртта
си при земетресения. И наистина,

Духът на пророчеството обяснява:
„Дойде времето, когато в даден
момент може да си стъпил на ста
билна земя, а следващия миг зе
мята да се премести изпод краката
ни. Там, където най-малко се очак
ва, ще има земетресения.”18

Знамения в природата

„Земята жалее и повяхва; светът
изнемощява и повяхва; високопос
тавените между людете на земя
та са изнемощели. Земята тоже
е осквернена под жителите си,
защото престъпиха законите, не
зачитаха повелението, нарушиха
вечния завет” (Исая 24:4, 5).
„Сатана работи в атмосферата;
той замърсява атмосферата, така
че зависим само от Бог за живота
си—за живота си тук, и за живота
си през вечността. И след като се
намираме в настоящото положе
ние, нужно е да сме много бдител
ни, напълно отдадени, напълно
обърнати, напълно посветени на
Бога. Но имаме вид на хора, които
си седят като парализирани. Боже
на небето, събуди ни!”19
„Бог не е ограничил силите на
тъмнината да не осъществяват
смъртоносното си дело да замър
сяват и заразяват със смъртонос
на миризма въздуха, който е един
от източниците на живот и храна.
Не само че зеленчуковият свят
бива засегнат от това, но също и
човекът страда от епидемии. . . .
„Тези неща са в резултат от кап
ките от чашите на Божия гняв, кои
то се попръскват по земята, като
представляват само бледо пред
ставяне на това, което предстои в
близко бъдеще.”20

Една морална язва

От това писание, според центъ
ра за проучвания Pew Research
Center, има 30 нации, които из
вършват бракосъчетаване на лич
ности от един и същ пол, а още 4
нации признават такива бракосъ
четания. Спомнете си умоляване
то на Авраам в Битие глава 18 Бог
да пожали обитателите на нечес
тивите градове по негово време.
„Наблюдава се едно непонятно
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изоставяне на принципа, снижа
ване на стандарта за моралност;
бързо се умножават греховете,
които предизвикват изливането
на Божиите съдби върху земята
при потопа и при унищожението на
Содом с огън. Наближаваме края.
Бог дълго е търпял извратеността
на човешкия род, но наказанието
им ще ги последва със сигурност.
Нека хората, които изповядват, че
са светлина на света, да се отде
лят от всяка неправда.”21

Последното знамение,
което ще оповести края
на Божията благодат

„[Вторият звяр] имаше сила да
даде живот на образа на звяра,
така че образът на звяра да може
както да говори, така и да прави
така, че всички, които отказват да
се поклонят на образа на звяра, да
бъдат убити” (Откровение 13:15).
„С непогрешима точност Без
крайният въпреки всичко държи
сметка на народите. Докато ми
лостта Му се предлага във вид на
апели за покаяние, тази сметка
стои открита; но когато цифрите
достигнат определена стойност,
която Бог е фиксирал, Неговият
гняв влиза в действие. Сметката
е закрита. Божественото търпение
престава. Милостта спира да умо
лява за тях.”22
„Защото греховете ѝ стигнаха
дори до небето, и Бог си спомни
нейните неправди” (Откровение
18:5). Кога идва това време?
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„Бог води сметка на народите:
цифрите в небесните книги бързо
набъбват против тях; и когато бъде
приет закон, че престъпването на
първия ден от седмицата подлежи
на наказание, тяхната чаша ще се
е изпълнила.”23
Предстоящите събития са в Бо
жиите ръце
„Светът не е без управител. Про
грамата на предстоящите събития
е в ръцете на Господа. Могъще
ството на небето държи под своя
отговорност съдбата на народите,
както и притесненията на Своята
църква.”24

Заключение

Мои обични братя, относно из
пълнението на знаменията Бог
има цел, като позволява да се
случват бедствия. Те са едно от
Неговите средства да призовава
мъже и жени да се размислят и да
се покаят.
Сега, когато още една година на
ближава края си, не би ли трябва
ло тези съдби да ни направят нас,
Божия народ, да обмислим пъти
щата си?
„Краят е близо, благодатното
време привършва. О, нека търсим
Господа, докато може да се наме
ри, нека Го призоваваме, докато е
близо! Пророкът казва: „Търсете
Господа, всички кротки на земя
та, които извършвате съдбите Му;
търсете правда, търсете кротост,
негли бъдете покрити в деня на

гнева Господен” [Софония 2:3].”25
Нашата молитва е да имаме ис
тинска опитност на покаяние и из
повед пред нашия Спасител Исус
Христос. Амин.
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Последната
вест на милост

Алонсо Амайа — Хондурас

Увод

Божията вест на милост към пад
налия човек се е предлагала на вся
ко поредно поколение. Суверенът на
вселената е издигнал себеотричащи
се мъже и жени, които да умоляват
с „връзки на любов” (Осия 11:4), из
ползвайки ги като благословение
във всяко поколение. В голямата Си
милост Той изпрати ангели със спе
циална мисия, за да спаси три души
със семплата вест: „Бягай за живота
си” (Битие 19:17). Също и нашият
възлюбен Спасител дойде да спаси
един изпаднал в крайност, но ценен
човек със стряскащия апел: „Защо
Ме гониш?” (Деяния 9:4).
Също и в наши дни тази вест на
милост е не по-малко значима, от
колкото е била в миналото. Ние сме
вестителите на последното поколе
ние, понеже на нас е открит послед
ният час, в който се изявява Божията

милост.

6000-годишен период

Великата борба между Христос
и Сатана, която продължава вече
близо 6000 години, е към своя край.
Сатана удвоява усилията си, за да
саботира Христовото дело за чо
вечеството и да обвърже душите в
техните окови. Целта му е хората
да бъдат потопени в мрак и непока
яност, докато посредническото дело
на Спасителя приключи и не остава
жертва за грях.
„Великата борба между Христос
и Сатана, която продължава почти
шест хиляди години, скоро ще при
ключи.”1 „В продължение на шест
хиляди години вярата се е градяла
върху Христос. В продължение на
шест хиляди години стремителните
потоци и свирепите бури на сата
нинския гняв са се разбивали върху
Канарата на нашето спасение; но тя

остава непоклатима.”2
Така божественото откровение ни
разкрива, че времевият период за
нашата планета и действията, които
ще се разиграят в тази драма—било
в нейна полза, или за нейно унищо
жение—обхващат
приблизително
6,000 години.
Като имаме това ясно доказател
ство по отношение на времето, във
великата борба са определени кон
кретни събития. Изграждането на
вяра в Христос, непоклатимата Ка
нара на вековете, остава единстве
ният Източник на спасение пред ли
цето на всяка буря.

Благодат за
предпотопните хора

1. Едно благодатно време. В ран
ния период на земната история, ко
гато светът бе все още млад, „Господ
видя, че се умножава нечестието на
човека по земята и, че всичко, което
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мислите на сърцето му въображава
ха, беше постоянно само зло” (Битие
6:5).
Вечният заяви: „Духът Ми няма да
се бори винаги с човека; в блужда
енето си той е плът; затова дните
му ще бъдат сто и двадесет години.”
(стих 3).
2. Призивът за унищожение. Все
могъщият предупреди за унищоже
нието на човека, зверовете, влечу
гите и птиците. „И рече Господ: Ще
изтребя от лицето на земята човека,
когото създадох, - човеци, зверове,
влечуги и въздушни птици, - понеже
се разкаях, че ги създадох” (стих 7).
3. Инструментът за унищожение.
Инструментът за унищожение тряб
ваше да бъде световен потоп: „ „И,
ето, Аз ще докарам на земята потоп
от вода, за да изтребя под небето
всяка твар, която има в себе си жиз
нено дихание; всичко що се намира
на земята, ще измре” (стих 17).
4. Решението. Решението беше да
се влезе в ковчега: „Тогава Господ
рече на Ноя: Влез ти и целия ти дом
в ковчега; защото в това поколение
тебе видях праведен пред Мене”
(Битие 7:1).
Забележете, че за това предпотоп
но поколение последната вест на
милост посочва оставащия период
от време; също така посочва творе
нията, които щяха да бъдат унищо
жени, инструмента на унищожение,
който ще бъде използван - и накрая
начина, по който хората биха били
спасени. Оттук става ясно, че пред
потопното поколение е погинало не
поради някакво небрежие от стра
на на Бог да ги информира и да им
предложи Своята благодат. Не, Бог в
голямата Си милост направи цялото
Си спасение достъпно за тях. Но те
го отказаха. Ето защо Божието слово
говори за предпотопните хора като
за такива, „които едно време бяха
непокорни, когато Божието дълго
търпение ги чакаше в Ноевите дни,
докато се правеше ковчегът, в който
малцина, тоест, осем души, се изба
виха чрез вода” (1 Петър 3:20). Бо
жието търпение се бавеше, докато
ковчегът се подготвяше - тогава все
ки беше напълно свободен да влезе.
Но за съжаление преобладаващата
част от хората отхвърлиха тази по
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следна покана, понеже нямаха вяра
и така собственото им непослуша
ние запечата участта им.

Последната нощ за Содом
и Гомор

1. Благодатното време. Хората,
които се бяха установили в градо
вете в равнината, се бяха богато
замогнали. За нещастие, изобилие
то от хляб беше съпътствано с его
истично безделие и грях въпреки
факта, че Бог изпрати Своите ве
стители с намерението да спасят,
а не да унищожат. Тези вестители
апелираха пламенно същата нощ.
Те обясниха ясно възложената им от
небето мисия, понеже „Господ каза:
Понеже викът на Содома и Гомора е
силен и, понеже грехът им е твърде
тежък” (Битие 18:20). Този твърде те
жък грях щеше да бъде причината за
тяхното унищожение.
„Привечер дойдоха двама ангела в
Содом; а Лот седеше в Содомската
порта. И като ги видя, Лот стана да
ги посрещне, поклони се с лице до
земята и рече: Ето, господари мои,
свърнете, моля, в къщата на слугата
си, пренощувайте и си умийте но
зете, и утре станете та си идете по
пътя. А те рекоха: Не, на улицата ще
пренощуваме” (Битие 19:1, 2). Това
беше последната нощ за града.
2. Призивът за унищожение. Анге
лите предупредиха: „Имаш ли тука
друг някой: зет, синове, дъщери и
които и да било други, що имаш в
града, изведи ги из това място; защо
то ние ще съсипем мястото, понеже
силен стана викът им пред Господа,
и Господ ни изпрати да го съсипем”
(стихове 12, 13).
3. Инструментът за унищожение.
„Тогава Господ изля върху Содом и
Гомор сяра и огън от Господа от не
бето” (стих 24).
4. Решението. Когато семейството
на Лот беше изведено по милост от
ангелите, то беше предупредено:
„Бягай за живота си; да не погледнеш
назад, нито да се спреш някъде в ця
лата тая равнина; бягай на планина
та, за да не погинеш” (стих 17).
Бог никога не пропуска да даде в
словото Си всичко, което е същест
вено да се изпълни. Той имаше кон
кретна цел в пламъците, които уда

риха от небето. По молба на Лот Бог
не насочи наказанието Си към Си
гор, който също се намираше в рав
нината. Сред тази сцена виждаме
върховната любов и милост на Бог
със спасяването на този малък град
Сигор - наред с Лот и дъщерите му.
Тези примери от книгата Битие са
предмет на миналото. Сега е необхо
димо да направим анализ на нашето
настояще и бъдеще:

Нашата възможност в
тези последни дни

1. Благодатното време. Времето,
определено за нашата планета, е
ограничено. Господ Исус Христос
скоро ще заяви тържествено: „Кой
то върши неправда, нека върши и
за напред неправда; и който е не
чист, нека бъде и за напред нечист; и
праведният нека върши и за напред
правда, и светият нека бъде и за на
пред свет. Ето, ида скоро; и у Мене е
наградата, която давам, да отплатя
на всекиго, според каквито са дела
та му” (Откровение 22:11, 12). В този
случай, до известна степен, назначе
ното време се определя отчасти и от
собственото ни поведение:
„Не беше Божията воля Христово
то пришествие да се забавя толкова.
Не беше по Божия план Неговия на
род, Израил, да се скитат четириде
сет години в пустинята. Той обеща
да ги заведе направо в Ханаан и да
ги утвърди като свят, здрав, щастлив
народ. Но тези, на които първо беше
проповядвано, не влязоха „поради
неверие” [Евреи 3:19]. Сърцата им
бяха изпълнени с мърморене, бунт и
негодувание, така че Той не можеше
да изпълни завета Си с тях.”3
„Може да се окаже, че поради не
покорство ще трябва да останем
тук на този свят много повече годи
ни, подобно на израилевите чеда;
но заради Христос Неговият народ
не трябва да добавят грях към грях,
обвинявайки Бог за последицата от
собствената си погрешна линия на
поведение.”4
„От милост към света Исус забавя
идването Си, за да може грешници
те да имат възможност да чуят пре
дупреждението и да намерят в Него
прибежище, преди да се излее Бо
жият гняв.”5

2. Призивът за унищожение. В по
следните дни духовната криза, която
предстои, е поклонението на звяра и
на неговия образ. Третият ангел от
Откровение 14 предупреждава: „И
друг, трети, ангел вървеше подир тях
и казваше със силен глас: Ако някой
се поклони на звяра и на неговия об
раз и приеме белег на челото си или
на ръката си, той ще и да пие от ви
ното на Божия гняв, което е пригот
вено чисто в чашата на гнева Му; и
ще бъде мъчен с огън и жупел пред
светите ангели и пред Агнето. И ди
мът от тяхното мъчение ще се изди
га до вечни векове; и ония, които се
покланят на звяра и образа му, не ще
имат отдих ни денем, нито нощем,
нито кой да е, който приема белега
на името му” (Откровение 14:9–11).
3. Инструментът за унищожение.
Йоан, авторът на Откровение, на
когото бяха показани във видение
заключителните сцени от земната
история, пише: „И чух из храма си
лен глас, който казваше на седемте
ангела: Идете, та излейте на земята
седемте чаши на Божия гняв” (От
кровение 16:1). В резултат от се
демте последни язви, които следват,
Вечният заявява: „Цялата страна ще
запустее; но съвършено изтребле
ние няма да нанеса” (Еремия 4:27).
И накрая, във връзка с враговете на
Бога, авторът на Откровение полу
чава пророческо видение, че „,Огън
падна от [Бога из] небето, та ги из
пояде. И дяволът, който ги мамеше,
биде хвърлен в огненото жупелно
езеро, където са и звярът и лъже
пророкът; и ще бъдат мъчени денем
и нощем до вечни векове” (Открове
ние 20:9, 10), докато накрая: „Ето,
те ще бъдат като плява; огън ще ги
изгори; не ще могат да се избавят от
силата на пламъка. . .” (Исая 47:14).
4. Решението. Следвайте Агнето,
където и да иде. „Те са ония, които
не са се осквернили с жени, защото
са девственици; те са които следват
Агнето, където и да отива; те са били
изкупени измежду човеците за пър
ви плодове на Бога и на Агнето. И в
устата им не се намери лъжа; те са
непорочни. . . . Тук е нужно търпение
то на светиите, на тия, които пазят
Божиите заповеди и вярата в Исуса”
(Откровение 14:4, 5, 12).

1888 на прага на
Царството

На Генералната конференция на
адвентистите от седмия ден през
1888 „Господ в голямата Си милост
изпрати една изключително ценна
вест на Своя народ чрез старейши
ните Уагонър и Джоунс. Тази вест
трябваше да издигне по-ясно пред
света издигнатия Спасител, жертва
та за греха на целия свят. Тя предста
ви оправдание чрез вяра в Гаранта;
тя покани хората да приемат Хрис
товата праведност, която се изявя
ва в послушание към всички Божии
заповеди. Мнозина бяха изгубили от
погледа си Исус. Имаха нужда очите
им да бъдат насочени към Неговата
божествена личност, Неговите за
слуги и Неговата непроменима лю
бов към човешкото семейство.”6
Какво беше въздействието от по
следната вест на милост върху анге
ла на лаодикийската църква? Реак
циите бяха смесени. В Батъл Крийк
се разви силна опозиция и Господна
та вестителка подкрепи старейшини
те Уагонър и Джоунс в изнасянето на
вестта пред църквите.
Сестра Елън Г. Уайт засвидетел
ства: „Станах обект на забележки
и критика, но никой от братята не
дойде при мен с желанието да про
учи и да получи някакво разяснение
от мене. Опитахме се най-сериозно
да съберем всичките братя пропо
ведници, които живееха в къщата,
да се съберат в незаета стая и да
се помолим заедно, но не успяхме
нито два, нито три пъти. Те избраха
да се разотидат из стаите си и да
си водят разговорите и молитвите
помежду си. Не изглеждаше да има
възможност да преодолеем предраз
съдъка, който беше толкова твърд и
решителен, че просто нямаше шанс
да се премахне недоразумението по
отношение на мене, моя син и Е. Дж.
Уагонър и А. Т. Джоунс.”7
Но тя споделя и едно по-позитивно
последващо преживяване: „Никога
не съм виждала дело на пробуждане
да напредва така цялостно, а в съ
щото време да е лишено от всякакво
излишно вълнение. . .
„Имаше мнозина, които засвиде
телстваха, че докато е била предста

вена изпитващата истина, са били
обвинени за грях в светлината на
закона. Уповавали са на собствена
та си праведност. И сега те я виж
дат като гнусни парцали в сравне
ние с Христовата праведност, която
единствено е приемлива за Бога. И
докато не са били явни законона
рушители, са се видели като хора с
изродено и деградирало сърце. Те
са поставили други богове на място
то на своя небесен Отец. Полагали
са усилия да се освободят от греха,
но са уповавали на собствената си
сила. Трябва да отидем при Исус
точно такива, каквито сме, да изпо
вядаме греховете си и да хвърлим
безпомощните си души върху нашия
състрадателен Изкупител.”8

Повторното обръщане и
повторното кръщение са
привилегия за всеки

„Господ призовава за решителна
реформация. И когато една душа е
истински обърната, нека бъде кръс
тена отново. Нека поднови завета си
с Бога, и Бог ще поднови завета Си с
тази душа. . . . Сред членовете тряб
ва да настъпи повторно обръщане,
така че като Божии свидетели да мо
гат да засвидетелстват за властната
сила на истината, която освещава
душата.”9

Пробуждане сред
служителите

“. . . Служителите в делото трябва
да са далеч по-будни сега. Мнозина
имат нужда да бъдат обърнати от
ново и кръстени повторно. Когато се
научат да пият от Духовната Канара,
която следваше израилевото множе
ство в пустинята, когато имат еже
дневно участие в небесната манна,
как само би се променила тяхната
опитност! Това, което е храната, коя
то приемаме, за нашите нужди, съ
щото е и Христос за нашите духовни
потребности.”10

Тези, които са жадни за
превъзходство, трябва да
бъдат обърнати отново

„Обръщам се към нашите ръковод
ни братя, нашите проповедници и
особено към нашите лекари. Докато
позволявате на гордостта да живее в
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сърцата ви, ще липсва сила в рабо
тата ви. От години е подхранван по
грешен дух, дух на гордост, желание
за превъзходство. Така се служи на
Сатана, а Бог бива обезчестен. Гос
под призовава за една решителна
реформация. И когато една душа е
истински обърната, нека бъде кръс
тена отново. Нека поднови завета си
с Бога, и Бог ще поднови завета Си
с нея.”11

Да се покаем и да
вършим първите си дела

„Дали мнозина в това училище за
проповедници не са видели греш
ката си, като не са пребъдвали в
Христос? Не могат ли да имат при
вилегията да се покаят и да вършат
първите си дела? Кой би осъдил
това дело на покаяние, на изповед,
на кръщение? Ако някои чувстват
съвестно, че е техен дълг да се по
каят за греховете си, да ги изповядат
и да бъдат кръстени, не са ли това
първите дела, които трябва да из
вършат?”12

Грубите проповедници
и отстъпилите църкви
се нуждаят от повторно
кръщение

„Толкова много грубост, такава лип
са на християнска учтивост е навля
зла в живота на хората, които заемат
официални длъжности, че сърцето
ме боли и мога само да плача, като
виждам колко малко от Христовата
нежност внасят в ежедневното си
общуване с Божиите деца, изкупени
с кръвта на Единородния Син. . . .
„Църквите днес имат нужда имен
но от това кръщение от Светия Дух.
Има отстъпили църковни членове и
отстъпили проповедници, които се
нуждаят от повторно обръщане, кои
то имат нужда от смекчаващото, по
коряващо влияние на кръщението от
Духа, за да възкръснат за нов живот
и да се подготвят цялостно за веч
ността. Видях да се подхранва нере
лигиозност и себезадоволяване, при
което чух да се изговарят думите:
„Ако не се покаете и не се обърне
те, никога няма да видите небесно
то царство” Има мнозина, които ще
имат нужда от повторно кръщение,
но нека никога не слизат във водата,
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докато не са умрели за греха, не са
изцелени от егоизма и себевъздига
нето; докато могат да излязат от во
дата, за да живеят един нов живот за
Бога.”13

Подготвяме ли се за
глобалното събитие,
което ще започне скоро?

Не трябва да се отчайваме от това,
че е огромна територията, в която
нямаме присъствие като църква.
Нашият Бог е напълно наясно с тази
реалност, но иска да имаме опитност
на християни-победители в живота
си и така да бъдем направени при
годни да получим късния дъжд. Едва
тогава ще бъдем реално в положе
ние да отидем по целия свят, както
е обещано в святото Божие слово,
Библията, и Духа на пророчеството
(вж. Исая 66:18–21.)
„След като се е облякла в дос
пехите на Христовата праведност,
църквата следва да встъпи във фи
налния сблъсък. „Красива като лу
ната, чиста като слънцето, страшна
като войска със знамена” (Песен на
песните 6:10), тя трябва да отиде по
целия свят, побеждаваща и за да по
беди.
„Най-тъмният час от борбата на
църквата със силите на злото идва
непосредствено преди деня на ней
ното окончателно освобождение. Но
няма защо никой, който се уповава
на Бог, да се страхува; понеже „кога
то устремът на насилниците напад
не като буря върху стена,” Бог ще
бъде за Своята църква „прибежище
от буря” (Исая 25:4).”14

Заключение

Уважаеми и възлюбени хора на
Божия народ, които сте разпръс
нати по всички части на планетата:
Периодът на божествената милост
е почти привършил за нас, така че
като Божий народ, нашето време за
подготовка почти приключи. Поло
жението е много спешно. С всичко,
което знаем и обичаме, следва да
действаме на всички нива на Бо
жието дело, а също като членове и
подкрепящи тази велика последна
вест - чрез дела, които се извършват
през Божествения канал. Следвайки
Агнето, където и да иде, аз няма да

се поколебая да се хвърля като дете
в Неговите ръце, като се покорявам
на всяка Негова дума както дете на
баща си, който го обича. Да следва
ме Агнето, където и да иде, означава
да не си вървим отпуснато година
след година по една и съща пъте
ка, защото „Има път, който се вижда
прав на човека, но краят му е пъти
ща към смърт” (Притчи 14:12). Да
следваме Агнето, където и да иде,
означава да се движим (вертикално)
нагоре, защото „За разумния пътят
на живота върви нагоре, за да се от
клони от ада долу” (Притчи 15:24).
Тази последна вест на милост, която
Бог ни е дал, не ни позволява да си
стоим и да се движим по една хо
ризонтална равнина - не, всеки ден
Той ни издига, също както направи с
Енох, така че не след дълго ще бъ
дем по-близо до небето и по-далеко
от този свят.
Източници:
1 Великата борба, стр. 518;
2 Животът на Исус, стр. 413.
3 Евангелизъм, стр. 696.
4 Пак там.
5 Великата борба, стр. 458.
6 Свидетелства към
проповедниците, стр. 91, 92.
7 Избрани вести, кн. 3, стp. 173.
8 Ръвю енд хералд, 5. март, 1889.
9 Евангелизъм, стр. 375.
10 Ръкописи, т. 7, стp. 273.
11 Пак там, стр. 262.
12 Пак там, стр. 261.
13 Пак там, стр. 266, 267.
14 Пророци и царе, стр. 725.
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Светият Дух

Светият Дух е третото лице на
Божеството. В Деяния 5:3, 4 четем,
че апостол Петър каза: „А Петър
рече: Анание, защо изпълни сата
на сърцето ти, да излъжеш Светия
Дух и да задържиш от цената на
нивата? Догдето стоеше непро
дадена не беше ли твоя? И след
като се продаде, не бяха ли парите
в твоя власт? Защо си намислил
това нещо в сърцето си? Не си
излъгал човеци, но Бога.” На това
място Светият Дух, когото Анания
беше излъгал, се посочва като Бог.
Светият Дух е вечен. „Защото,
ако кръвта от козли и от юнци и
пепелта от юница, с които се по
ръсваха осквернените, освещава
за очистването на тялото, то кол
ко повече кръвта на Христа, Който
чрез вечния Дух принесе Себе Си
без недостатък на Бога, ще очисти
съвестта ви от мъртвите дела, за
да служите на живия Бог!” (Евреи
9:13,14).
Светият Дух е вездесъщ. В Псалм
139:7–10 цар Давид разкрива, че
Светият Дух е навсякъде. „Къде

да отида от твоя Дух? Или от при
съствието Ти къде да побягна? Ако
възляза на небето, Ти си там; ако
си постеля в преизподнята, и там
си Ти. Ако взема крилата на зората
и се заселя в най-далечните кра
ища на морето, и там ще ме води
ръката Ти, и Твоята десница ще ме
държи.”
Светият Дух е всезнаещ. „А спо
ред както е писано: - "Каквото око
не е видяло, и ухо не е чуло, и на
човешко сърце не е дохождало,
всичко това е приготвил Бог за тия,
които Го любят". А на нас Бог от
кри това чрез Духа; понеже Духът
издирва всичко, даже и Божиите
дълбочини. Защото кой човек знае
що има у човека, освен духът на
човека, който е в Него? Така и ни
кой не знае що има у Бога, освен
Божият Дух” (1 Коринтяни 2:9–11).
Светият Дух е всемогъщ. „И ан
гелът в отговор й рече: Светият
Дух ще дойде върху ти, и силата
на Всевишния ще те осени; за туй,
и светото Онова, Което ще се роди
от тебе, ще се нарече Божий Син”
(Лука 1:35).

Пророчеството и
обещанието за Светия
Дух в старозаветната
епоха

В старозаветни времена Светият
Дух действаше в отделни човешки
същества, избрани от Бога с кон
кретна цел. Светият Дух слизаше
върху хора, за да ги направи спо
собни да осъществят дадените от
Бога задачи. Ето защо пророците
използваха думите: „Така казва
Господ,” за да засвидетелстват за
божествените мисли, на които се
базираше тяхното изявление както
за съд, така и за спасение.
В Битие 20:7 Мойсей разкри,
че Авраам бе пророк. Пророците
бяха хора на Духа. Те бяха гово
рители, понеже „светите човеци са
говорили от Бога; движими от Све
тия Дух” (2 Петър 1:21).
Очевидно е, че Светият Дух е
действал и продължава да дейст
ва през цялата история и изкупле
ние на човечеството. Светият Дух
действа активно при всеки случай
на сътворение, както се изтъква в
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Псалм 104:30: „Изпращаш ли Духа
Си, те се създават; и подновяваш
лицето на земята.” Битие 1:2 зая
вява, че Божият Дух се е движел
по лицето на водата по време на
сътворението.
Когато човешкият род съгреши,
общуването на човешката раса с
Бога беше пресечено. Но от милост
Божият Дух продължи да влиза в
отношение с човешкото семейство
след грехопадението. Това става
ясно в Битие 6:3, където „Господ
каза: Духът Ми няма винаги да се
бори с човека, в блуждаенето си
той е плът; затова дните му ще бъ
дат сто и двадесет години.”
Йосиф и Даниил бяха хора на
молитвата и вярата. Те отдадоха
живота си на Бога. Когато Йосиф
разтълкува съня на Фараон в Би
тие 41:37–40, монархът отбеляза
просто, че Йосиф има Божия Дух
и че няма никой така проумяващ
и мъдър както Йосиф. Когато Да
ниил успя да разтълкува съня на
Навухудоносор, царят каза, че
знае, че Духът на светите богове
е в Даниил (Даниил 4:9). Йосиф и
Даниил преуспяха в една чужда
земя, след като разтълкуваха съ
нища за своите управители и бяха
издигнати на висок пост в резултат
от Божията вярност.
В Псалм 51:11 цар Давид се
моли на Бога: „да не отнемеш от
мене Светия Си Дух,” от което се
подразбира, че той също е имал
Светия Дух. В 1 Царе 16:13 Господ
ният Дух слезе на Давид, когато
пророк Самуил го помаза измеж
ду братята му. Това не беше само
помазване с власт, но и помазване
с мъдрост и благодат, правейки го
способен да живее един истински
живот.
Цар Саул беше помазан за цар
от пророк Самуил. В 1 Царе 10:11,
когато беше в присъствието на
синовете на пророците, Духът на
пророчеството слезе на Саул, бук
вално без да е бил търсен и оче
видно без някаква духовна под
готовка. Това беше Божият Дух,
даден за служба, сила да пророку
ва, да побеждава и да управлява.
Самсон бе човек, изпълнен със
Светия Дух от утробата. Бог имаше
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ясно определена цел в живота му
- да използва този човек да донесе
освобождение на Израилевия на
род. В Съдии 13:25 четем, че Гос
подният Дух започна да подбужда
Самсон. Ключът за неговите побе
ди над филистимците може да се
намери в една-единствена фраза:
„Господният Дух слезе на него.”
Успехът на служенето на пророк
Илия не се дължеше на някакви
унаследени качества, които има
ше, но на това, че се покоряваше
на Светия Дух, Който му бе даден,
както ще се даде на всички, кои
то упражняват жива вяра в Бога.
Пророк Елисей получи двоен дял
от Духа, Който почиваше на Илия.
При него силата на духа на Илия
се съчета с благостта, милостта и
нежното съчувствие на Христовия
Дух (4 Царе 2:9).
В Съдии 6:33, 34 разбираме, че
Гедеон е бил назначен от Бога за
съдия, определен да избави Из
раил. Той беше упълномощен от
Светия Дух да изгони мадиамците.
Светият Дух подбуди пророк Не
емия да плаче, да се моли и да
пости за нуждите на народа си
(Неемия 1:4). Светият Дух подбуди
Неемия да отправи хваление към
Бога сред големи трудности (стих
5). Светият Дух го подбуди да из
повяда своите грехове и греховете
на народа (стихове 6, 7). Светият
Дух го подбуди да напомни на Бог
и на народа Господните обещания,
перспективи и планове (стихове
10, 11).
Пророчеството на пророк Йоил
(Йоил 2:28, 29) за Светия Дух се
изпълни в деня на Петдесетница.
В Исая 44:3–5 Бог обеща да излее
Духа Си върху израилевите по
томци. Обещанието за Духа ще се
излее върху този, който е жаден. В
Исая 32:15–17 резултатът от изли
ването на Светия Дух е правосъ
дие, праведност и мир.
В Езекиил 36:26, 27 Бог обещава
да вложи Духа Си „във вас.” Тогава
Той ще направи човекът да ходи в
Неговите постановления и да пази
Неговите заповеди.
В Езекиил 39:29 Господ обеща
ва, че няма да скрие лицето Си от
Израил, понеже е излял Духа Си

върху техния народ.
В Захария 12:10 Духът на бла
годат и моление бе излят върху
обитателите на Ерусалим, подбуж
дайки хората да погледнат нагоре
към Исус, Когото прободоха, и да
жалеят заради Него.

Пророчеството и
обещанието за Светия
Дух в новозаветно време

Новият завет, подобно на Ста
рия, беше написан под ръковод
ството на Светия Дух.
Йоан Кръстител кръщаваше хо
рата, като ги потапяше в река Йор
дан, което символизира тяхното
покаяние за греха. Той им каза, че
Исус щеше да кръщава със Све
тия Дух и с огън (Матей 3:11).
Исус каза на учениците: „А Уте
шителят, Светият Дух, когото Отец
ще изпрати в Мое име, той ще ви
научи на всичко, и ще ви напомни
всичко, което съм ви казал” (Йоан
14:26). Духът щеше да се даде
като „жива вода” на всички, които
жадуваха и които щяха да дойдат
при Него с вяра (Йоан 7:37–39).
Исус обещава на учениците Си
„Духа на истината,” Който щеше
да бъде помощник и да пребъдва
с тях (Йоан 14:16, 17). Господ каза
на апостолите си да изчакат в Еру
салим, докато приемат „обещание
то на Отца” (Лука 24:49, Деяния
1:4). Това прави ясна връзка с кръ
щението от Светия Дух, за което
говори Йоан Кръстител, чрез което
щяха да получат власт и на което
щяха да бъдат очевидци (Деяния
1:5, 8). Слизането на Светия Дух
над Исус като гълъб беше знак за
Неговото божествено помазване
(Матей 3:16, 17). Видимото сли
зане на Духа върху Исус служеше
като даден от Бога знак, чрез който
Йоан Кръстител щеше да познае,
че това беше дългоочакваният
Спасител (Йоан 1:32–34).
Апостол Петър, кръстен от Све
тия Дух, получи изведнъж свръх
естествена смелост и власт извън
себе си, когато стана и издигна
гласа си, обръщайки се към тъл
пата в деня на Петдесетница,
обяснявайки, че не са пияни, но
преживяват изпълнението на това,

което е било пророкувано от про
рок Йоил (Деяния 2:14–17). В хода
на проповедта си Петър говореше
за изливането на Духа като обе
щание, което Исус бе получил от
Отец (Деяния 2:33). Дарът на Духа
е за всички, които се покаят и се
кръстят (Деяния 2:38). Обещание
то беше получено от Христос и из
лято от Христос (Деяния 2:33).
Апостол Стефан изобличи ев
рейските власти като коравоврат
ни и необрязани по сърце и уши,
защото постоянно са се противели
на Светия Дух, също като бащите
си (Деяния 7:51). Забележете, че
те не само са се противопоста
вяли на Исус, докато е бил на зе
мята, но са се противопоставяли
също и на Светия Дух.
Апостол Павел говореше за бла
гословението Светият Дух „да дой
де чрез Христа Исуса на езичници
те, за да приемем обещания Дух
чрез вяра” (Галатяни 3:14).

Апостол Яков назидава вярва
щите си братя да бъдат търпели
ви, докато получат ранния и къс
ния дъжд (Яков 5:7).
Апостол Юда съветва вярващия
да има свята вяра и да се моли в
Светия Дух (Юда 20).
Йоан, писателят на Открове
ние, продължи връзката си с Исус
и Светия Дух. Четем, че е бил „в
Духа в Господния ден” (Открове
ние 1:9–10).

Ролята на Светия Дух

Светият Дух играе жизненова
жна роля в Божия изкупителен
план, от сътворението до вечност
та. Както споменахме, в Битие 1:2
Божият Дух, т.е. Светият Дух, се
движи по лицето на водата, когато
земята е била без форма и пуста.
В последната глава на Откровение
Светият Дух приканва човечество
то да вземе участие в Божието из
купление (Откровение 22:17).

В Матей 1:20 ангел от Господа се
явява на Йосиф, за да обясни, че
сгодената за него жена е зачнала
чрез Светия Дух.
Светият Дух живее във вярва
щия и прави тялото ни да стане
храм на Бога (1 Коринтяни 3:16).
Светият Дух се оскърбява от на
шите действия и език (Ефесяни
4:30). Той ходатайства за нас със
стенания, подбуждайки ни да се
молим (Римляни 8:26). Той изслед
ва сърцата ни (стих 27) и ни говори
(Деяния 13:2; 16:6, 7; Откровение
2:7). Той ни учи на всичко и ни при
помня писанията (Йоан 14:26).
Бог ни се е разкрил чрез Своя
Дух, който говореше чрез проро
ците. Светият Дух ни разкрива
светлината и ни води, така че да
можем да разбираме словото.
Светият Дух има двустранно
участие в изкуплението; първо,
Светият Дух ни убеждава за грях, а
после ни води към покаяние зара
ди греха. Ето защо ние разчитаме
на Божията праведност и милост и
биваме доведени до изкупление.
Можем да имаме победа над плъ
тта заради Светия Дух.
Светият Дух дава силата да из
вършим Господното дело извън
способностите си, ако се преда
дем на силата Му. Светият Дух
ни дава също на всеки поотделно
дарбите ни (1 Коринтяни 12:3–5).
Той ни дава силата да извършим
волята Му (Деяния 1:8). Светият
Дух е нашият учител, като ни на
пътства във всяка истина (Йоан
14:26). Той ни дава радост и мир
(Галатяни 5:22, 23). Дава ни сила
(Ефесяни 3:16), включително сила
да живеем благочестив живот
(Езекиил 36:27). Той ни помага да
се молим (Ефесяни 6:18). Дава ни
мъдрост и откровение (Ефесяни
1:17, 18). Дава ни смелост да сви
детелстваме (1 Тимотей 3:13). Бог
Отец говори през нас чрез Духа
(Матей 10:20).

Светият Дух в
последните дни

„И ушите ти ще слушат зад тебе
слово, което, когато се отклонява
те на дясно и когато се отклонява
те на ляво, ще казва: Тоя е пътят,
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ходете по него” (Исая 30:21).
„Именно чрез изповед и изо
ставяне на греха, чрез сериозна
молитва и посвещение на Бога
ранните ученици се подготвиха за
изливането на Светия Дух в деня
на Петдесетница. Същата работа,
само че в по-голяма степен, тряб
ва да се извърши и днес. Тогава за
човека е определено само да иска
благословението и да чака Господ
да усъвършенства делото за него.
Бог е, Който е започнал делото, и
Той ще го приключи, като напра
ви човек да има пълнота в Исуса
Христа. Но не трябва да се прене
брегва благодатта, символизирана
с ранния дъжд. Само тези, които
живеят според светлината, която
имат, ще получат по-голяма свет
лина.”1
Божието обещание е сигурно.
Той ще излее Своя Дух върху
всяка плът, от което ще последва
просветление и душеспасение от
голяма величина (Йоил 2:28).
„Близо до края на земната жетва
е обещано едно специално обда
ряване с духовна благодат, за да
подготви църквата за идването
на Човешкия син. Това изливане
на Духа е свързано с падането на
късния дъжд.”2
Без Божия Дух ние сме слепи за
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Исус. Личната гордост и слава въз
препятстват търсителя да намери
Христос. Но чрез Светия Дух мо
жем да спечелим власт над плътта
си, ако се покаем и се кръстим. Ко
гато приемем и съхраним Божието
слово в сърцата си, този Свят Дух
действа като вътрешен Гост на
църквата и християнският живот
ще бъде нашият дял.
„Когато изпитания надвиснат
над душата, спомнете си Христо
вите думи, спомнете си, че Той е
едно невидимо присъствие в ли
чността на Светия Дух.”3 „Обеща
нието за Светия Дух не се ограни
чава до определена възраст или
определена раса. Христос заяви,
че божественото влияние на Не
говия Дух трябваше да бъде с
последователите Му до края. От
деня на Петдесетница до насто
ящия момент Утешителят е изпра
тен на всички, които са се преда
ли изцяло на Господа и на Негова
служба.”4
„Ако не напредваме ежедневно
в лично представяне на активните
християнски добродетели, няма да
разпознаем изявленията на Све
тия Дух в късния дъжд. Той може
да се излива върху сърцата около
нас, но ние няма да го забележим,
нито ще го получим.”5

Приемането на Духа е показател,
че сме Божии деца и сънаследни
ци с Христа (Римляни 8:14–17).
Чрез послушание на Божието сло
во и вярна молитва ще бъдем на
правени чрез Духа да произведем
Неговия плод в живота си. За да
израстваме духовно, имаме нужда
да покорим живота си на думите на
Духа, т.е. на Божието слово.
Имаме активно участие за из
пълнението на пророческото слово
на Бога в нас. Докато вярваме, че
Господната дума ще се изпълни в
живота ни, трябва да позволим на
Божиите обещания да ни дадат
надежда и устойчивост. Не позво
лявайте на врага да посява семена
на обезсърчение, докато очаквате
изпълнението. Същият Исус, Който
ни обеща пълнотата на Светия Дух,
е също така способен да запази це
лия ни дух, душа и тяло непорочни
до Своето пришествие. „Исус идва
при теб като Духа на истината; изу
чавай ума на Духа, допитвай се до
своя Господ, следвай пътя Му.”6
Източници
1 Ръвю енд хералд, 2. март, 1897.
2 Деяния на апостолите, стр. 55.
3 Синове и дъщери на Бога, стр. 185.
4 Деяния на апостолите, стр. 49.
5 Свидетелства към
проповедниците, стp. 507.
6 Ръкописи, т. 2, стp. 337.
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Последното
действие от
драмата

Мариан Сърбу — Румъния

Във връзка с настоящия век апос
тол Павел ни повелява: като изкуп
вате благовремието, защото дните
са лоши” (Ефесяни 5:16).
Думата „изкупвате” на гръцки оз
начава „да изкупя, откупя или спася
от загуба.” Необходимо е да спасим
от загуба времето, което остава в
живота ни. Можем да изкупим само
днешния ден и да планираме да из
купим утрешния, но вчерашният е
вече отминал! Единствено ние сме
отговорни как сме използвали това,
което Бог е дал на всеки един от нас
– време - за да се подготвим за на
шето духовно призвание.
Изграждането на един свят, пра
веден характер става все по-труд
но, като се има предвид, че живеем
в последните дни. Много начини на
некоректно поведение и некоректно
мислене може да ни направят да
изгубим от поглед Божия начин на
живот.
Повечето хора не се размислят
върху временното състояние на чо
вешкото съществуване, нито факта,

че дните ни са преброени.
Дните са лукави. Това означава
просто, че живеем в един грешен
свят, където всеки ден се прави по
грешен избор, а всеки един избор
опетнява добрия Божий дар „време”.
Понеже дните са лукави, Бог те уве
щава да бъдеш внимателен как из
живяваш живота си.
Американският поет и биограф
Карл Сандбург отбелязва: „Време
то е монетата на живота ти. То е
единствената монета, която имаш, и
само ти можеш да определиш по ка
къв начин ще се изразходи. Бъдете
внимателни, да не би да направите
така, че други хора да го изразходят
вместо вас.”
И така, по какъв начин изкупвате
времето си? Как да бъдете сигурни,
че изразходвате монетата на живота
си по един мъдър начин?
Всеки ден, всеки час и всеки мо
мент трябва да се използва да се
служи на Бога. Трябва да използва
ме колкото се може повече време, за
да се подобрим, като се учим от Бо

жието слово, а това на свой ред ще
ни ползва, като ни направи да разбе
рем как да Му служим. Ако не напра
вим това свой приоритет, ще изгубим
значителна част от времето си.
Както вече отбелязахме, апостол
Павел представя колко е необходимо
да използваме по най-добрия възмо
жен начин времето си. Въпреки това,
процесът се обуславя предимно от
нас и нашия възглед по този въпрос.
Нека чуем думите на цар Соломон:
„Има време за всяко нещо, и срок за
всяка работа под небето” (Еклесиаст
3:1). Следователно, редно е да изпи
таме живота си и след по-обстойно
изследване да видим, дали дейст
вително прилагаме този принцип,
или не.
Светът, в който живеем, преживя
много повече промени за много кра
тък период от време, отколкото през
миналите векове. Голяма грешка е
да се вярва, че ние ще си стоим не
утрално отстрани като наблюдатели
на финалните събития.
„Стоим на прага на велики и тър

ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

жествени събития. Пророчествата
се изпълняват. Последният голям
конфликт ще бъде кратък, но ужа
сен. Старите борби ще се събудят.
Нови борби ще се издигнат.”1

Какви са очакванията ни?

Библията ни учи, че великата бор
ба между доброто и злото ще про
дължи до края, след което ще се ус
танови небесното царство. На тази
база много християни са си направи
ли собствена реплика на начина, по
който това ще се случи.
Не може да претендираме, че зна
ем кога ще настъпи краят на света и
Бог ще се задейства във финалния
момент. Трябва да разчитаме на Не
говата мъдрост и да се уповаваме на
Неговата водеща ръка.
Краят ще бъде изненадващ и нео
чакван, при което повечето хора ще
се окажат неподготвени. Точно както
в дните на Ной и потопа, земята ско
ро ще бъде постигната от катастро
фа, когато ще е вече много късно за
покаяние и обръщане към Бога.
Нека да се спрем на тази удиви
телна мисъл:
„Светът е един театър; актьорите,
неговите обитатели, се подготвят да
изиграят своята роля в последната
велика драма.”2
Отчитайки значимостта на това
изявление, възниква въпросът: Дали
хората знаят каква е ролята им?
Дали са наясно, че това не е фантас
тика, но реалният живот?
В момента медиите се превърнаха
в част от ежедневието на съвремен
ното общество. Статистиката сочи,
че макар хората да са наясно, че те
левизията и филмите не са реални,
значителна част от техните телеви
зионни и филмови герои се превър
наха в техен ролеви модел.
От друга страна Библията ни учи,
че имаме един ролеви модел, Гос
под Исус Христос като Автора и За
вършителя на нашата вяра - както
и това, че най-важното нещо е да
следваме Неговия пример. Следова
телно трябва да сме по-внимателни
и да сме сигурни кой е дизайнерът
на нашата роля и кой е нашият роле
ви модел. Неприятелят на Бога се е
подготвял специално вече повече от
6,000 години именно за тези послед
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ни моменти от историята.
Как стои въпросът с нашата подго
товка за тези последни събития?

Факти, които следва да
отбележим

„Внимавайте да ви не заплени ня
кой с философията си и с празна из
мама, по човешко предание, по пър
воначалните учения на света, а не по
Христа” (Колосяни 2:8).
Стандартите на нашето съвремие
правят жизненоважните истини на
Божието слово да бъдат изместе
ни от човешки теории, спекулации
и традиция. Забележително е, че
много църковни лица и предполага
еми проповедници на евангелието
не признават цялата Библия като
вдъхновеното Божие слово. Като от
хвърлят дадена част или подлагат
под въпрос друго изявление, накрая
често стигат дотам, че да дадат на
собствената си преценка превес над
Божието слово. При този случай се
накърнява авторитетът на Писание
то.
Спомняте ли си кой пръв започ
на да подлага под въпрос Божията
дума? И какви бяха резултатите от
това?

Да разпознаем тактиките
на неприятеля

Именно Сатана беше, който започ
на великата борба на небето, понеже
ненавиждаше Божия закон.
Знаем, че този бунт срещу Създа
теля направи да бъде отстранен от
небето. Но той продължи своя дявол
ски план да унищожи Божия закон,
този път на земята. За да заблуди
хората и да ги направи да престъпят
Божия закон, той не пропуска нито
една възможност. Начините, с които
Сатана си служи, за да реализира
плана си, са отхвърляне на закона
като цяло или отхвърляне на някое
от неговите предписания.
„Политиката на Сатана в този фи
нален конфликт с Божия народ е
същата, която той използва, когато
започна великата борба на небето.
Той претендираше, че се старае да
насърчи стабилността на божество
то управление, докато тайно полага
ше всяко усилие да гарантира, че то
ще бъде повалено.”3

Съществува всеобщо схващане,
че Бог никога не насилва волята или
съвестта; но неуморното усилие на
Сатана е да спечели контрол над
тези, които не може да измами по
друг начин.
„За да постигне това, [Сатана] си
служи както с религиозни, така и със
светски власти, като ги подвижва да
прокарат човешки закони в открито
незачитане на Божия закон.”4

Ще настъпят опасни
времена . . .

Живеем във времето, когато се из
пълнява пророчеството за опасните
времена, написано във 2 Тимотей
3:1–5. Нещо повече, апостол Павел
заяви, че мнозина няма да намират
никакво удоволствие, нито ще имат
каквото и да е предразположение да
слушат здравото учение: „Защото ще
дойде време, когато няма да търпят
здравото учение; но, понеже ги сър
бят ушите, ще си натрупат учители
по своите страсти, и, като отвърнат
ушите си от истината, ще се обърнат
към басните” (2 Тимотей 4:3, 4).
Веднъж, когато давах библейски
час на човек от друга религиозна де
номинация, на този библейски час
той се съгласи с ученията на Библи
ята за съботния ден. Не след дълго
се върна и ми каза: Ако това, което
казваш за съботата, е вярно, защо
тогава никога допреди никой от мо
ите ръководители не го е казвал? И
защо има толкова много християни,
които не могат да го разберат?” Той
завърши с думите: „Смятам, че ако
преобладаващата част от хората
вярват, че съботата не е денят за по
клонение, то вероятно имат право да
мислят така.”
Като какво следва да определим
това изказване: като прямота или
като невежество? (или нито едно от
двете?)
Лица на отговорни постове не
само че ще пренебрегнат и презират
съботата, но от амвоните си ще на
стояват хората да съблюдават пър
вия ден от седмицата, позовавайки
се на традиция и обичай в полза на
тази човешка институция.
„Подменянето на Божия закон с
човешки закони, издигането на неде
лята на мястото на библейската съ

бота, стъпвайки единствено на база
човешки авторитет, представлява
последното действие от драмата.
Когато тази замяна стане глобална,
Бог ще разкрие Себе Си.”5

Божият вечен закон

Често се казва, че ако искаш да
разбереш истината, трябва да из
дириш произхода й. Как е стоял въ
просът в началото? Къде можем да
открием отговора?
Джон Уиклиф заяви: „Святото пи
сание е най-висшият авторитет за
всеки вярващ, стандартът на вяра
и фундаментът за реформа в рели
гиозния, политическия и социалния
живот.”
„Божият закон съществуваше, пре
ди да беше сътворен човекът. Анге
лите се управляваха от него. Сатана
падна, тъй като престъпи принци
пите на Божието управление. След
като Адам и Ева бяха сътворени,
Бог ги запозна със Своя закон. Той
не беше написан тогава, но им беше
подробно преповторен от Йехова.
„Институцията на съботата от чет
въртата заповед беше въведена в
Едем. След като Бог направи света
и сътвори човека на земята, той на
прави съботата за човека. Грехът и
падението на Адам не отнеха нищо
от Божия закон. Принципите на де
сетте заповеди съществуваха преди
падението и бяха от такъв характер,
какъвто беше подходящ за състоя
нието на един свят ранг същества.
След падението принципите на тези
предписания не се промениха, но
бяха дадени допълнителни предпи
сания, които да бъдат подходящи за
човека в неговото паднало състоя
ние.”6
„Ако съботата беше неизменно
съблюдавана свято, никога не би
могло да има атеист или идолопо
клонник.
„Съботната институция, която про
изхожда в Едем, е стара както самия
свят. Тя беше съблюдавана от всички
патриарси, от сътворението нататък.
По време на робството в Египет из
раилтяните бяха заставяни от надзи
рателите си да нарушават съботата,
затова до голяма степен изгубиха по
знание за нейния свещен характер.
Когато законът бе провъзгласен на

Синай, първите думи на четвъртата
заповед бяха: „Помни съботния ден,
за да го освещаваш” - което показва,
че съботата не е била учредена то
гава; ако потърсим нейния произход,
ще достигнем до сътворението. За
да изличи Бог от умовете на хората,
Сатана целеше да очерни този ве
лик паметник. Ако хората могат да
забравят своя Създател, няма да на
правят никакво усилие да се проти
вопоставят на злото и Сатана може
да бъде сигурен за плячката си.”7
„Докато небе и земя преминат,”
каза Исус, „нито една йота, нито една
точка от закона няма да премине,
докато не се изпълни всичко.” Слън
цето, което свети на небето, стабил
ната земя, върху която живеете, са
Божии свидетели, че Неговият закон
е непроменим и вечен. Макар да е
възможно небето и земята да преми
нат, божествените предписания ще
устоят. „По-лесно би било небето и
земята да преминат, отколкото една
точка от закона да пропадне” (Лука
16:17). Системата от символични об
рази, която сочеше към Исус като Бо
жието Агне, трябваше да се отмени
при Неговата смърт; но предписани
ята на Декалога са така неотменими,
както е и Божият престол.”8

Историята ще се
повтори

Даниил и приятелите му обичаха
Бог с цялото си сърце и даже пред
почетоха смъртта, отколкото да
престъпят пред Бога. Но такъв вид
посвещение не се запазва без бор
ба. Всички знаем, че тримата прияте
ли на Даниил бяха подложени на из
питание, когато от тях се изискваше
да се поклонят на огромния образ,
издигнат от цар Навухудоносор на
полето Дура! От писанията те знае
ха, че само Бог е достоен за обожа
ние и поклонение. Тяхната вяра и
упование в Бога бяха толкова силни,
че представляваха голям урок за
всички обитатели на вавилонската
империя.
Даниил и приятелите му допусна
ха Божието слово да развие вяра
та им в Бога. Навухудоносор беше
чувал преди това Божието слово в
обяснението на образа в собствения
му сън. Колко по-различна би била

историята на света, ако Навухудоно
сор беше разбрал ролята си в Божия
план, под божествените наставле
ния! За съжаление обаче Навухудо
носор отклони божествения план от
целта, като позволи на знанието да
подхрани гордост и суета, вместо да
научи уроците на истината.
„Чрез височината и красотата на
този образ, чрез материала, от кой
то беше направен, царят се опита
да направи заблудата и фалшивата
доктрина великолепна и привлека
телна, привидно по-могъща от всич
ко, което Бог беше дал.”9
Всяка фалшива религия крие про
изхода си в изопачаване на истина
та.
Лесно е да забележим прилики
те между начина, по който Сатана
е работел в миналото, и начина, по
който работи, за да измами хората в
настоящето. Сатана се опита да на
прави дадената от Бога светлина да
обслужи собствените му цели, като
накара царя да действа за собстве
ната си слава, а не за Божия слава.
„Историята ще се повтори. В
настоящия век голямото изпита
ние ще бъде по въпроса за съб
людаването на съботата. . . .
Издига се една съперница на събо
тата, също както беше огромният об
раз на полето Дура. Ръководителите,
които твърдят, че са християни, ще
призоват света да съблюдава фал
шивата събота, която са направили.
Всички, които откажат, ще бъдат под
ложени на репресивни закони. Това
е тайната на нечестието, кроежите
на сатанински посредници, приведе
ни в сила от човека на греха.”10
Има един всемирен принцип, кой
то е известен, а именно, че Бог ще
почете тези, които почитат Него. С
начина, по който Бог освободи ве
рните Си служители в миналото, Той
демонстрира как ще бъде с всички
хора от Своя народ в техните изпита
ния за Негова слава - и ще порицае
всички земни власти, които се бунту
ват срещу авторитета на Небето.

Примери, от които да се
поучим

„А всичко това им се случи за
примери, и се написа за поука нам,
върху които са стигнали последните
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времена” (1 Коринтяни 10:11).
Няма да сгрешим, ако подчертаем
отново и отново колко е важно да се
поучим от хората около нас. Да се
поучаваме от другите не предполага
някакъв пасивен процес, но процес,
който изисква работа и посвещение
от наша страна. Да наблюдаваме
преживяванията на други и да раз
бираме Божиите пътища от Святото
писание ще ни бъде от голяма полза.
Уроците, които трябва да научим
от преживяването на еврейските
младежи на полето Дура са особено
важни. В бъдеще много от Божиите
служители, макар да нямат никаква
вина за извършване на каквото и да
било лошо дело, ще бъдат укрепени
да понесат унижение и насилие от
ръцете на онези, които под вдъхно
вението на Сатана са изпълнени със
завист и религиозен фанатизъм. Гне
вът на хората ще се възбуди особено
срещу онези, които освещават събо
тата от четвъртата заповед, като на
края един всемирен указ ще ги осъ
ди като заслужаващи смърт.
Подобава да се покоряваме на
Бога, отколкото на човеци
В 20-то столетие като част от атеис
тичното образование комунистиче
ските държави издаваха и разпрос
траняваха масово анти-християнска
литература. Това беше особено
валидно за Румъния, дори преди
диктаторския режим на Николай Ча
ушеску. Скоро, след като комунисти
ческата система се срина, спомням

си, че в Букурещ имах щастието да
се срещна с един много верен брат
от нашата църква на име Стефан Ун
гуреану. За мен беше привилегия да
чуя реални опитности на вярващите,
които са преминали през комунис
тическата епоха. В качеството си на
председател на Унията, един ден
този брат бил повикан от властите
и бил разпитан защо религиозните
книги, използвани от нашата църква,
не носят портрета на държавния гла
ва. Беше задължително всички кни
ги да носят неговия образ на първа
страница. Отговорът на нашия брат
гласял: „Моля ви, не ни разбирайте
погрешно; уважаваме правителство
то и го признаваме като божествено
разпоредено, но да се показва бла
гоговение и обожание към човешко
същество не би било право пред
Бога. Ние не променяме принципите
си спрямо различните управленски
партии, но винаги сме се молели за
всички тях. Ние сме същите в мина
лото и днес, като ще останем същи
те и в бъдеще. Ние обичаме Бога и
нашите ближни.” След много години
бе доказано, че Божиите люде са
поддържали тези принципи.
„Божият народ ще признава чо
вешкото управление като постано
вено от Бога и ще учат, че покорява
нето пред това управление е свещен
дълг в рамките на допустимата му
сфера. Но когато исканията му вли
зат в конфликт с Божиите искания,
Божията дума трябва да се призна
ва като авторитет
над всички човешки
закони. „Така казва
Господ” не трябва да
се измества от Така
казва църквата или
държавата. Христо
вата корона трябва
да се издига високо
над короните на зем
ните властелини.”11

Времето на
изпитание
Герои на вярата в Румъния.

ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

„Не е далеч време
то, когато изпитание
то ще дойде върху
всяка душа. Ще бъ
дем увещавани да
съблюдаваме фал

шивата събота. Големият спор ще
бъде между спазването на Божиите
заповеди и спазването на човешки
заповеди. Хората, които стъпка по
стъпка са се отдали на светските ис
кания и са се съобразили със свет
ски обичаи, тогава ще предпочетат
да отстъпят пред светските власти,
отколкото да се подложат на осмива
не, оскърбление, заплаха от затвор и
от смърт. В този момент златото ще
бъде отделено от шлаката. Истин
ското благочестие ще се разграничи
ясно от наподобяващо по външен
вид благочестие. Много звезди, на
които сме се възхищавали заради
блясъка им, тогава ще угаснат в тъм
нина. Тези, които са възприели при
надлежностите на светилището, но
не са се облекли с Христовата пра
ведност, ще се появят тогава в срама
на собствената си голота.”12
„Всяка душа ще трябва да се из
прави пред силите на мрака. Млади
и стари ще бъдат нападнати и тога
ва всички ще разберат естеството
на великата борба между Христос
и Сатана, като ще разберат, че тя ги
засяга лично. Всички са действащи
лица на сцената и споделят конфли
кта.”13
Скъпи читателю, Бог желае да те
използва в Своя служба. Ти имаш
място, което да заемеш в този свят.
Всеки един от нас ще има роля в по
следното действие от драмата. Ако
си верен, като заемаш мястото, кое
то Господ желае да заемеш, Той ще
работи за теб и ти ще видиш спасе
нието от Бога.
Източници:
1. Избрани вести, кн. 3, стp. 419.
2. Свидетелства, т. 8, стp. 27.
3. Великата борба, стр. 591
4. Пак там.
5. Свидетелства, т. 7, стp. 141.
6. Духът на пророчество, т. 1, стp.
261.
7. Патриарси и пророци, стp. 336.
8. Животът на Исус, стp. 308.
9. Знамения на времето, 29. април,
1897.
10. Христос триумфиращ, стp. 178.
11. Свидетелства, т. 6, стp. 402.
12. Пророци и царе, стр. 188.
13. Ръвю енд хералд, 25. септември,
1883.

намери записан в книгата” (Даниил
12:1).

Ще има време на скръб

Като сравним Даниил 12:1 с Юда
и Откровение 12:7; 1 Солунци 4:16 с
Йоан 5:25, разбираме, че Михаил не
е друг, освен сам Христос. Времето,
когато Той ще стане за людете Си е,
когато е приключил делото Си в све
тилището, Откровение 22:11, 12. Той
ще стане, ще се облече в одеждите
на отмъщението и тогава Божият
гняв, седемте последни язви, описа
ни в Откровение глава 16, ще се из
леят във времето на скръбта.
На Елън Уайт бе дадено видение
за това време на скръб. Тя писа:
„Бях отнесена във видение до све
тая-светих, където видях как Исус
все още се застъпваше за Израил. .
. . Тогава видях, че Исус нямаше да
излезе от светая-светих, преди да
бъде решен всеки случай за спасе
ние или за унищожение, както и че
Божият гняв не можеше да дойде,
докато Исус не приключи делото Си
в светая-светих, не сложи на страна
свещеническите Си одежди и се об
лече с одеждите на отмъщението.
Тогава Исус ще пристъпи напред от
мястото Си между Отец и човека и
Бог няма повече да мълчи, но ще из
лее Своя гняв върху онези, които са
отхвърлили Неговата истина. Видях
как… когато нашият Първосвещеник
приключи делото Си в светилището,
Той ще стане, ще облече одеждите
на отмъщението и тогава ще се из
леят седемте последни язви.
„Видях, че четирите ангела ще
задържат четирите ветрове, докато
бъде извършено Исусовото дело в
светилището, а след това ще дойдат
седемте последни язви. Язвите вбе
сиха нечестивите срещу праведните;
те смятаха, че ние им бяхме навле
кли Божиите съдби и че ако биха
могли да отърват земята от нас, яз
вите ще престанат. Издаден бе указ
светиите да бъдат умъртвени, кой
то ги накара да викат ден и нощ за
избавление. Това беше времето на
Якововата скръб.”3
Казва се, че Бог ще излее Своя
гняв върху онези, които са отхвърли
ли Неговата истина. Кое показва, че
те са отхвърлили Неговата истина?
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Това е белегът на звяра, който са
приели на челата си или на ръката
си. Докато Исус е все още в свети
лището, трябва да се даде преду
преждението на третия ангел към
земните обитатели. (Вж. Откровение
14:9–11.)
Тези, които отхвърлят истината
на вестта на третия ангел, ще имат
белега на звяра на челото си или на
ръката си като доказателство, че са
отхвърлили Бог и че са решили да
се поклонят на звяра, а не на своя
Създател според вестта на първия
ангел. Понеже той казва „със силен
глас: Бойте се от Бога, и въздайте
Нему слава, защото настана часът,
когато Той ще съди; и поклонете се
на Този, Който е направил небето и
земята, морето и водните извори”
(Откровение 14:7).
И така, „когато Христос преустано
ви Своето застъпничество в свети
лището, ще се излее неразмесеният
гняв, който застрашава онези, които
се покланят на звяра и на неговия
образ и приемат неговия белег (От
кровение 14:9, 10). Язвите върху
Египет, когато Бог беше готов да
освободи Израил, бяха подобни по
характер на онези по-ужасни и про
дължителни съдби, които ще паднат
върху света преди окончателното
избавление на Божия народ. Опис
вайки онези потресаващи бедствия,
писателят на Откровение казва: „и
появи се лоша и люта рана на ония
човеци, които носеха белега на звя
ра и които се покланяха на неговия
образ” (Откровение 16:2).”4

Участта на всички е
безвъзвратно решена
завинаги

Когато Христос излезе от светили
щето и Божият гняв се излива върху
тези, които са отхвърлили истината,
дали ще има някои хора, които да за
почнат да чувстват истинска скръб за
греха и чрез вяра да се обърнат към
Бога за милост и спасение? Може
да се изкушим да си помислим, че
е възможно да има някои нечести
ви, които ще се покаят, след като
понесат сурово наказание, както се
е случвало понякога в историята.
Но Библията ни казва, че даже и не
честивите, които ще страдат от люти

и сурови рани и които „се опекоха
от голяма жега” под действието на
първите четири язви, „не се покаяха
да Му отдадат слава” (Откровение
16:2–9).
Нечестивите не могат да преживе
ят истинско покаяние във времето
на скръбта, тъй като благодатното
време ще е вече приключило и всеки
ще е взел безвъзвратно своето ре
шение за вечен живот или за вечна
смърт. От този момент нататък няма
да е възможно никой да преминава
от праведните към нечестивите, или
обратно. Вече няма да е възможно
нечестив човек да стане праведен.
Нечестивите ще си останат нечес
тиви, а праведните и светите ще си
останат праведни и свети завинаги.
(Вж. Откровение 22:11.)
Кога приключва благодатното вре
ме за света? Това събитие се случва
точно преди Христовото пришествие
в небесните облаци. Това става ясно
от факта, че тържественото оповес
тяване, че праведните и нечестивите
си остават такива, е непосредствено
последвано от изявлението на Исус:
„Ето, ида скоро; и у Мене е награда
та, която давам, да отплатя на все
киго, според каквито са делата му”
(Откровение 22:12).
„Когато приключи делото на изсле
дователния съд, съдбата на всички
ще е вече решена за живот или за
смърт. Благодатното време е при
ключило малко преди явлението на
Господа на небесните облаци.”5

Точната дата, когато
благодатното време
приключва, не е открита

Господ ни е открил, че нашето бла
годатно време ще приключи, когато
Христос излезе от светилището, пре
ди да дойде на небесните облаци.
Но точната дата, когато приключи
благодатното време, не е открита.
„Бог не ни е открил времето . . .
когато благодатното време ще при
ключи. Тези неща, които са открити,
следва да приемем за себе си и за
децата си; но нека не търсим да раз
берем това, което се пази в тайна в
съветите на Всемогъщия. . . .
„При мен идват писма с въпро
са, дали имаме някаква по-особена
светлина за времето, когато благо

датното време ще приключи; при
което отговарям, че имам да дам
само тази вест, че е време да се
работи, докато е ден, понеже идва
нощ, когато никой не може да ра
боти. Сега, именно сега е време
то, когато за нас е определено да
бдим, да работим и да чакаме. . . .
Но няма заповед никой да издирва
Писанията, за да констатира по въз
можност кога ще приключи благодат
ното време. Бог няма такава вест за
никои устни на простосмъртни. Той
не желае устните на никой смъртен
човек да заявят това, което Той е
скрил в Своите тайни съвети.”6
Това, разбира се, се отнася
за края на благодатното време
като цяло за света. Ние, оба
че, трябва да имаме предвид,
че „съдът трябва да започне от
Божието домочадие” (1 Петър
4:17), а приключването на на
шето индивидуално благодатно
време може и да не съвпадне
с момента, в който Христос ще
излезе от светилището. Благо
датното време за онези, които
са познавали истината, ще при
ключи преди времето, когато ще
приключи благодатното време за
онези, които никога допреди не
са чували изпитващите истини
за настоящото време.
Господната вестителка обяс
нява: „Не говоря своите си думи,
когато казвам, че Божият Дух ще
подмине онези, които са имали
своя ден на изпит и възможност,
но не са разпознали Божия глас,
нито са оценили подбужданията
на Неговия Дух. Тогава хиляди в
единадесетия час ще видят и ще
признаят истината.”7
„Времето на Божиите унищо
жителни съдби е времето на ми
лост за онези, които са нямали
възможност да научат що е ис
тина. Господ ще погледне нежно
на тях. Неговото сърце на ми
лост се затрогва; Неговата ръка
е все още отворена да спасява,
докато вратата е вече затворена
за онези, които отказват да вля
зат. Голям брой хора ще бъдат
допуснати, които в тези послед
ни дни чуят истината за първи
път.”8

Благодатното време ще
приключи ненадейно и
неочаквано

„Тихо, незабелязано като средно
щен крадец ще дойде решителният
час, който ще бележи безвъзвратно
то определяне на участта на всеки
човек, окончателното оттегляне на
милостивата покана към виновните
хора. . . . Докато деловият човек е по
гълнат от преследване на печалба,
докато любителят на удоволствието
търси да си угоди, докато дъщерята
на модата си аранжира украшенията
- може да се окаже, че в този час Съ
дията на цялата земя ще произнесе
присъдата: „претеглен си на везните,
и си намерен недостатъчен (Даниил
5:27).”9
„Когато неотменимото решение
на светилището бива произнесено
и участта на света е решена безвъз
вратно завинаги, земните жители
няма да знаят това.”10

Време на глад за
Божието Слово

Библията предсказва, че ще дой
де време за глад за Божието слово.
(Вж. Амос 8:11, 12.)
Кога ще бъде това време, когато
хората ще гладуват да чуят Господ
ните слова? Духът на пророчеството
ни казва, че това време ще дойде,
след като Христос излезе от све
тилището, след като е приключило
благодатното време и докато язвите
се изливат на земята. Показано е ви
дението:
„Язвите падаха върху земните
жители. Някои осъждаха Бог и го
проклинаха. Други се втурваха към
Божия народ и умоляваха да бъдат
научени как биха могли да избегнат
Неговите съдби. Но светиите няма
ха нищо за тях. Последната сълза
за грешниците е била проляна, по
следната агонизираща молитва е
била принесена, последният товар
е бил понесен, последното преду
преждение е било дадено. Сладки
ят глас на милостта не приканваше
вече. Когато светиите и цялото небе
са били заинтересовани за тяхното
спасение, те не са били заинтересо
вани за себе си. Пред тях са били из
ложени животът и смъртта. Мнозина

са желаели живот, но не са направи
ли никакво усилие да го получат. Те
не са избрали живота, така че сега
не остава никаква умилостивителна
кръв, за да очисти виновния, ника
къв състрадателен Спасител, за да
се застъпи за тях и да вика: „Пожали,
пожали грешника още малко.” Цяло
то небе се е присъединило към Исус,
когато са чули страшните думи: „Из
пълни се. Свършено е.” Спасител
ният план е изпълнен, но малцина
са избрали да го приемат. И когато
сладкият глас на милостта е вече
замлъкнал, страх и ужас обхваща
нечестивите. С ужасяваща отчетли
вост те чуват думите: „Много късно!
Много късно!”
„Тези, които не са оценили Божи
ето слово, бързаха напред-назад,
скитайки се от море до море, от се
вер до изток, за да търсят Словото
на Господа. Ангелът каза: „Няма да
го намерят. Има глад на земята; не
глад за хляб, нито жажда за вода,
но за слушане на Господните думи.
Какво не биха дали за една дума на
одобрение от Бога! но не, те трябва
да продължават да гладуват и да жа
дуват. Те са пренебрегвали ден след
ден спасението, защото са ценели
земните богатства и земното удо
волствие по-високо, отколкото всяко
небесно съкровище или стимул. Те
са отхвърлили Исус и са презрели
светиите Му. Скверните трябва да си
останат скверни завинаги.’”11

Няма второ благодатно
време

„Трябва да използваме по най-до
брия възможен начин настоящите
си възможности. Няма да ни се даде
друго благодатно време, когато да
се подготвим за небето. Това е един
ствената и последната ни възмож
ност да формираме характер, който
да ни направи пригодни за бъдещия
дом, който Господ е приготвил за
всички, които са послушни на Него
вите заповеди. . . .
„Всички ще бъдат изпитани и оп
итани според светлината, която са
имали. Онези, които се обърнат от
истината към басните, да не търсят
второ благодатно време. Няма да
има временен милениум. Ако след
като Светият Дух е довел сърцата им
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до убеждение, а те са се противели
на истината и са използвали влия
нието си, за да препречат истината
да бъде приета от други, те никога
няма да се убедят. Не са търсели
преобразяване на характера в бла
годатното време, което им е било
дадено, така че Христос няма да им
даде възможност да имат друг шанс
за изпитване. Решението е оконча
телно.”12

Нашата защита през
времето на скръбта

Видяхме, че когато Христос излезе
от светилището и благодатното вре
ме приключи, неправедните и сквер
ните имат на челото и на ръката си
белега на звяра и ще пият от виното
на Божия гняв, седемте последни
язви, които се изливат неразмесени
с милост; и ще бъдат мъчени с огън
и сяра, изпратени от светите ангели,
и в присъствието на Агнето.
А какво става със светите и пра
ведните? Дали ще участват в язви
те заедно с нечестивите? В никакъв
случай! Преди да приключи благо
датното време, който момент пре
хожда във времето на скръбта, те
са запечатани на челата с печата на
живия Бог.
Господната вестителка описва:
„Видях времето на скръбта, такова,
каквото никога не е имало - Исус ми
каза, че това е времето на Якововата
скръб и че трябва да бъдем избаве
ни от нея чрез Божия глас. Точно пре
ди да влезем в това време [времето
на скръбта], всички приехме печата
на живия Бог. Тогава видях четирите
ангела да престават да въздържат
четирите ветрове. Тогава видях глад,
епидемия и меч, народ повдигнат
срещу народ, и целия свят в състоя
ние на смут.”13

Нашата единствена
безопасност

Печатът на живия Бог е покрива
лото на Всемогъщия над Неговия
народ, за да ги защити във времето
на скръбта, за да не пострадат от
язвите. Елън Уайт описва: „Видях
едно покривало, което Бог разстила
ше над Своя народ, за да ги предпа
зи във времето на скръбта; и всяка
душа, която се бе решила за истина
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та и беше чиста по сърце, трябваше
да бъде покрита с покривалото на
Всемогъщия.”14
„Видях, че Сатана работи ак
тивно, използвайки тези начини,
за да разсейва, да мами и да от
влича Божиите люде точно сега,
в това време на запечатване. . . .
Сатана изпробваше всяко изкусно
средство, за да ги задържи там, къ
дето се намираха, докато отмине
запечатването, докато покривало
то бъде разпростряно над Божиите
люде, така че да бъдат оставени без
прибежище от огнения гняв на Бога
през последните седем язви.”15
Това означава, че единствената
безопасност за нас във времето на
скръбта е да имаме печата на живия
Бог на челата си, така че да може да
бъдем защитени от бича на язвите.
Да си запечатан означава да си уста
новен в истината, „за да не бъдем
вече деца, блъскани и завличани от
всеки вятър на учение, чрез човеш
ката заблуда, в лукавство, по изма
мителни хитрости” (Ефесяни 4:14).
„Своевременно след като Божиите
люде бъдат запечатани на челата това не е някакъв печат, нито белег,
който може да се види, но установя
ване в истината, както интелектуал
но, така и духовно, за да не могат да
се поместят.”16
Нещо повече, за да бъдем запеча
тани, трябва да отстъпим от неправ
дата. Писано е: „Всеки, който изпо
вяда Господното име, да отстъпи от
неправдата” (2 Тимотей 2:19).
За да бъдем запечатани, грехът
трябва „да стане много грешен”
(Римляни 7:13) в нашите възприя
тия, за да го избягваме. Не трябва
да сме вече безразлични към греха.
(Вж. Езекиил 9:4.)
„Докато нашият Първосвещеник
прави умилостивение за нас, тряб
ва да се стремим да станем съвър
шени в Христа. Нашият Спасител
не можеше да бъде накаран да се
поддаде на силата на изкушението
нито дори в една-единствена мисъл.
Сатана намира в човешките сърца
някаква точка, където би могъл да
придобие място, на което да стъпи;
подхранвано е някакво греховно же
лание, чрез което неговите изкуше
ния налагат властта му. Но Христос

заяви за Себе Си: „Князът на този
свят идва, но той няма нищо в Мене”
(Йоан 14:30). Сатана не можеше да
намери нищо в Божия Син, което да
му даде възможност да спечели по
беда. Той беше опазил заповедите
на Своя Отец, така че в Него нямаше
никакъв грях, който Сатана би могъл
да използва в своя полза. Това е със
тоянието, в което трябва да се нами
рат хората, които следва да устоят
във времето на скръбта.”17
„Нито един измежду нас не ще по
лучи Божия печат, докато характери
те ни имат едно петно или петънце.
От нас зависи да излекуваме дефе
ктите в характерите си, да очистим
храма на душата от всяко осквер
нение. Тогава късният дъжд ще се
излее над нас, както ранният дъжд
се изля върху учениците в деня на
Петдесетница.”18
Забележете, че условията за за
печатването и за късния дъжда са
едни и същи. Йоан ни казва, че оне
зи, които получат Божия печат, са
свети: „И в устата им не се намери
лъжа, защото те са непорочни пред
Божия престол” (Откровение 14:5).
Следователно, за да бъдем запеча
тани, трябва чрез Божията благодат
да надвием всеки грях сега, преди
Исус да излезе от светая-светих на
небесното светилище.
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Блажената
надежда
Абел Моралес — Аржентина

Интересно би било да се посети
прословутата царска гробница на
Сипан, която се намира в град Лам
байеке, Перу, в която са изложени
погребалните принадлежности на
лорда на Сипан, древен управител
на културата моче. Владетелят е
господарувал над северната част от
настоящата територия на страната
през третото столетие сл. Хр.
През 1987 екип от експерти пра
ви разкопки на този археологически
обект, които биват признати за глав
ното откритие на 20то столетие в
Южна Америка, датиращо от епоха
та преди инките.
От мумифицираното тяло на лор
да на Сипан може да намерим някои
прозрения за личния му живот и на
дежди:
• Царската му дреха открива дръз
кото му желание да увековечи своя
та власт отвъд смъртта.
• Различно представяне на бог Al
Paec, главното божество, на което се
е кланял.
• Огърлица от злато и сребро, на
правена от дванадесет зърна, които
символизират слънцето и луната, т.е.
съвършения духовен баланс между
тъмнината и светлината, който е ис
кал да постигне.
• Някои парчета от лицето му, раз

криващи анатомични форми като
нос, очи, зъби, всички изковани от
чисто злато, свидетелстват за жела
нието да обезсмърти лицето си.
• Обрисуването на погребално
шествие, от което се разбира за
жена му, двете му наложници, воен
ния предводител, стража, войник,
както и едно дете, куче и две лами
(местно животно на региона на Ан
дите, което се е принасяло в жертва
за него).
Всичко това разкрива центъра на
неговите духовни надежди: да жи
вее вечно със своите предмети и
най-близките до сърцето му хора.

Една празна надежда

„Ония, които уповават на лъжливи
те суети, оставят милостта, спазвана
за тях” (Йона 2:8).
Да се живее на този свят, както
лорда на Сипан, насочвайки всички
усилия към получаване на власт и
вечна младост, представлява най-су
етната от всички надежди. Но досто
ен за още по-голямо съжаление е
случаят на онези, които, след като са
се запознали с вечното евангелие, се
въвличат в подобна глупост:
„Соломон седеше на престол от
слонова кост, стъпалата на който
бяха от солидно злато, от двете стра
ни с шест златни лъва. Очите му се

спираха върху богато култивирани
те красиви градини пред него. Тези
градини представляваха самата кра
сота, подредени така, че да наподо
бяват, доколкото е възможно, Едем
ската градина. Подбрани дървета и
храсти, както и всякакъв вид цветя
бяха донесени от чужди страни за
тяхната украса. Всякакъв вид птици
с прекрасно оперение прелитаха от
дърво на дърво, озвучавайки въз
духа със сладки песни. Млади при
служници, облечени разкошно, очак
ваха да се подчинят на най-малкото
му желание. Сцени на пируване, му
зика, спорт и игри се организираха за
неговото развлечение срещу пищно
разхищение на пари.
„Но дори всичко това не носи ща
сите на царя. Той седи на своя вели
колепен престол, намръщеното му
лице посърнало в отчаяние. Разпус
натостта е оставила своя отпечатък
върху някога красивото и интели
гентно лице. За жалост той е много
по-различен от младежа Соломон.
Челото му е набраздено от грижи и
нещастие и всяка негова черта раз
крива белезите на чувственото удо
волствие. Устните му са в готовност
да изричат упреци при най-малкото
неспазване на неговите желания.
„Разклатените му нерви и похабе
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ната му фигура издаваха резултата
от нарушението на законите на при
родата. Той признава пропиления си
живот, едно безуспешно преследва
не на щастие. Именно от него се из
тръгва печалното стенание: „Всичко
е суета и гонене на вятър.”1

Живей с надежда!

В Мисионерското училище Еве
незер в Бразилия студентите пома
гат в болницата Oasis Paranaense
Naturist. При един случай двама
пациенти постъпват с рак последна
степен. Единият от тях е посещаван
периодично от съпругата и децата
му. В разговорите си пациентът на
сища въздуха с ридания и негативни
изрази. Наблюдавайки лицето на
съпругата си всеки път, когато изра
зявал липса на вяра в простите при
родни лечения, лошата му нагласа
скоро станала повече от очевидна.
Тя ни попита: „Как мога да насърча
този човек, който е обречен заради
собствения си негативизъм?” Някол
ко месеца по-късно този пациент по
чина в незавидни обстоятелства.
В другия край на същата стая пред
очите ни се представи диаметрал
но противоположна картина. Един
пациент в подобно здравословно
състояние - човек, който дори ня
маше благословението някой да го
посещава – се държеше по съвсем
различен начин. Всеки път, когато
влизахме в стаята, за да приложим
лечението, той изпълваше стаята с
изрази на радост и надежда. Нагла
сата му упражняваше една лечебна
сила в цялото му същество, а също
в хората, които го обслужваха.
Можете ли да си представите ка
къв беше краят? Един ден влязо
хме в стаята според редовната си
практика и забелязахме една нео
бичайна ситуация. Пациентът беше
в банята, но не можехме да разбе
рем защо упорито мълчи. Накрая
влязохме, за да видим какво му се е
случило. Установихме, че има нещо
в ушната кухина, което му пречеше
да говори. Това беше една дефор
мирана маса колкото средно голям
портокал. Следвайки разпорежда
нето на дежурния специалист, той
бе отведен незабавно в лаборато
рията в болница Hospital de Clínicas
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в центъра на град Куритиба, където
беше констатирано, че става въпрос
за канцерогенен тумор, естествено и
чудотворно отстранен от корена.
В деня, когато му казаха новината,
ние стояхме до него и наблюдава
хме впечатляващата му радост. Той
ни прегърна и си послужи с израз,
който никога няма да се изличи от
паметта ми. Той възкликна: „Още от
първия ден аз имах надежда в тези
натурални методи!”
Аз не видях този млад мъж никога
повече, но можем да бъдем сигурни,
че надеждата подвижи божествена
та ръка и задейства един физиологи
чен отговор, който заля организма му
със здраве—така че, със сигурност,
за тумора просто е нямало среда, в
която да продължава да се развива.
Ако се научим да живеем с надеж
да, ще изпълваме въздуха с изрази
на победа, които ще заразяват дори
и най-безнадеждните.

Една активна надежда

В областта на Нова Англия в Щати
те хората имаха нужда да изградят
един важен язовир, за да произвеж
дат ток. В проектирания терен по
падаше село с красиви къщи. Пра
вителството съобщи на жителите в
селото: „Изпълнението на този про
ект ще отнеме много години, макар
вече да сме подписали договора,
така че сега къщите ви са собстве
ност на държавата; ние ще ви поз
волим да продължите да живеете
известно време до деня, когато ще
трябва да напуснете перманентно
зоната.”
Това беше хубаво градче, но от
този момент нататък започна да за
пада. Хората престанаха да ремон
тират къщите си и да се грижат за
градините си - и това, което някога
беше едно красиво градче, се пре
върна в окаян квартал. Кое причини
тази промяна? Липсата на надежда.
Много християни, които са преста
нали да изучават пророчеството, ня
мат вече истинска надежда за слав
ното бъдеще на църквата. Тяхната
липса на надежда е последвала в
един неактивен и окаян живот.
„Идването на Господа е било през
всички векове надеждата на Него
вите истински последователи. Про

щалното обещание на Спасителя на
Елеонския хълм, че Той ще дойде от
ново, осветли бъдещето за Неговите
ученици, изпълвайки сърцата им с
радост и надежда, която не можеше
да бъде сподавена от мъка, нито да
бъде потъмнена от изпитания. Сред
страдание и гонение „явлението на
великия Бог и нашия Спасител Ису
са Христа” представляваше „блаже
ната надежда” . . .
„От тъмницата, кладата, ешафода,
където светии и мъченици засвиде
телстваха за истината, до нас през
вековете достига изразяването на
тяхната вяра и надежда. Като беше
сигурен за Неговото възкресение,
респективно, за своето собствено
възкресение при Неговото идване,
един от тези християни казва „по
тази причина те презряха смъртта и
се оказаха над нея.”2
„Ускори, о Господи, този блажен
ден!” Това бе надеждата на апостол
ската църква, на църквата в пустиня
та и на реформаторите.”3
От древни времена Писанията са
заявявали сигурността на второто
идване на Христос, насърчавай
ки църквата Му да остане активна.
Нещо повече, пророчествата също
очертават знаменията, така че всеки
да знае времето и да се приготви.

Знамения на надежда

„Авторът на Откровение описва по
следния начин първото от знамения
та, които предшестват второто при
шествие: „стана голям трус: слънце
то почерня като козиняво вретище, и
цялата луна стана като кръв” (Откро
вение 6:12).
„Тези знамения бяха наблюдавани
преди началото на деветнадесетото
столетие. В изпълнение на това про
рочество, през 1755 година се случи
най-ужасното земетресение, което е
било отбелязвано някога. Макар да е
известно общоприето като земетре
сението в Лисабон, то достигна до
преобладаващата част на Европа,
Африка и Америка. Беше усетено
в Грийнланд, в Западна Индия, на
остров Мадейра, в Норвегия и Шве
ция, Великобритания и Ирландия. То
се е разпространило на не по-малко
от четири милиона квадратни мили.
В Африка ударът беше не по-малко

тежък, отколкото в Европа.”4
„Двадесет и пет години по-късно
се появява следващото знамение,
посочено в пророчеството—потъм
няването на слънцето и луната. . . .
Това пророчество се изпълни на 19.
май, 1780. . . .
„Домашните птици се оттеглиха
към курниците си, за да спят, доби
тъкът се насъбра при оградите и
замуча, жабите наизлизаха, птиците
запяха вечерните си песни, приле
пите наизлязоха и започнаха да се
стрелкат. Но хората знаеха, че нощта
не е настъпила.”5
„След полунощ мракът изчезна, а
луната, когато започна да се вижда,
изглеждаше като кървава.
„19. май 1780 стои в история
та записан като „тъмният ден.” От
времето на Мойсей никога не е бил
отчитан период на мрак с подобна
непрогледност, обхват и продължи
телност.”6
„През 1833, две години, след като
Милър започна да изнася публично
доказателствата за скорошното ид
ване на Христос, се появиха послед
ните знамения, обещани от Спаси
теля като знаци за Неговото второ
пришествие. Исус каза: „Звездите
ще паднат от небето.” Матей 24:29.
. . . Това пророчество получи удиви
телно и впечатляващо изпълнение
в големия метеоритен дъжд на 13.
ноември, 1833. Това беше най-про
дължителното и чудно представле
ние на падащи звезди, наблюдавано
някога.”7

Принципи на тълкуване,
които потвърждават
надежда

„През 1840 година друго едно за
бележително изпълнение на про
рочество възбуди всеобщ интерес.
Две години преди това Йосия Лич,
един от водещите проповедници
на второто пришествие, публикува
тълкувание на Откровение 9, където
предсказва падането на Отоманска
та империя. Според неговите изчис
ления тази сила трябваше да бъде
съборена. . . . "Краят на империята
ще настъпи на 11. август 1840, когато
можем да очакваме, че отоманската
власт в Константинопол ще бъде
повалена. Смятам, че наистина ще

се окаже това.”—Йосия Лич, в Зна
мения на времето, и Тълкувател на
пророчества, 1, август 1840.
„Точно в посоченото време Тур
ция, чрез нейните посланици, при
ела протекцията на съюзническите
сили на Европа и така се постави
ла под контрола на християнските
нации. Събитието изпълнило с точ
ност предсказанието. Когато станало
известно, множества се убедили в
коректността на принципите на про
роческото тълкувание, възприети
от Милър и неговите сподвижници,
което дало удивителен тласък на ад
вентното движение.”8

Но защо мнозина се
оказват безразлични?

„Когато Спасителят разкри на по
следователите Си знаменията за
Своето завръщане, Той предсказа
състоянието на отстъпничество, кое
то щеше да съществува точно преди
второто Му идване. Щеше да има,
както в дните на Ной, активен свет
ски бизнес и търсене на удоволствия
- купуване, продаване, садене, стро
ене, омъжване и женене - при кое
то Бог и бъдещият живот ще бъдат
забравени. Към тези, които ще живе
ят по това време, Христос отправи
предупреждението: „Но внимавай
те на себе си, да не би да натегнат
сърцата ви от преяждане, пиянство
и житейски грижи, и ви постигне оня
ден внезапно като примка” (Лука
21:34).”9
Духовен мрак, алчност, отстъпни
чество, чревоугодничество и чувст
веност са сигурният резултат от един
живот без надежда - един живот,
който неизбежно се превръща в без
грижен и безразличен. Бих желал да
анализираме контрастиращите ре
зултати, които истинската „Блажена
надежда” ще окаже върху моя живот
и върху вашия:

Въздействието на
истинската надежда

„Когато стане явно, ще бъдем по
добни Нему, защото ще Го видим
както е. И всеки, който има тая на
дежда на Него, очиства себе си, как
то е Той чист” (1 Йоан 3:2, 3).
„А сам Бог на мира да ви освети
напълно; и дано се запазят непокът

нати духа, душата и тялото ви без
порок, до пришествието на нашия
Господ Исус Христос” (1 Солунци
5:23).
Навсякъде, където Божието сло
во е вярно проповядвано, хората,
които са били обърнати, са прина
сяли плод, подобаващ за покаяние.
„Те повярваха и бяха кръстени, и
възкръснаха, за да ходят в нов жи
вот—нови създания в Христа Исуса;
не за да се съобразяват по предход
ните страсти, но чрез вяра в Божия
Син да следват по Неговите стъпки,
да отразяват Неговия характер и да
очистят себе си, както Той е чист.
Нещата, които някога ненавиждаха,
сега обичаха, а нещата, които някога
обичаха, сега мразеха. Гордият и се
беналагащ се стана кротък на сърце
и малък в собствените си очи. Сует
ният и високомерният стана серио
зен и без желание да се набива на
очи. Скверният стана благоговеещ,
пияният трезвен, а развратният чист.
Суетните страсти на света бяха оста
вени настрана.”10
Възлюбени, ако нашата надежда
е истинска, не само че ще жадува
ме Христос да се върне на земята
втори път, но основната ни цел ще
бъде Той да се върне категорично в
собствения ни живот, в резултат на
което Той ще се върне и в църквата.
Желанието ни ще бъде да изпъдим
врага на душите отсред себе си с
неговите светски средства да ни от
влече от Исус във всекидневния ни
живот. Сатана завладява сърцето,
като изпраща демони с конкретни
поръчения, за да провокира и задей
ства различни наклонности към зло
и да ни отдели от нашия Господ.

Демони с конкретни
поръчения?

Да разгледаме някои пасажи от
Духа на пророчеството във връзка с
демоните, които атакуват наши кон
кретни слаби места.
„Зли духове, създадени в начало
то безгрешни, бяха равностойни по
сила и слава на светите същества,
които сега са Божии вестители. Но
след като паднаха, като съгрешиха,
те са се съюзили заедно, за да без
честят Бога и да унищожават хората.
Съюзени със Сатана в неговия бунт
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и заедно с него изгонени от небето,
те са му съдействали през всички
поредни векове във воюването му
срещу божествения авторитет. В Пи
санието ни се казва за техния заго
вор и управление, за различните им
рангове, за тяхната интелигентност и
лукавство, както и за злонамерените
им планове, насочени срещу мира и
щастието на хората.”11
„Демонът на завистта влезе в сър
цето на царя [Саул]. Той се ядоса, че
Давид беше въздигнат над него.”12
Когато Исус дойде на земята,
„телата на човешки същества, на
правени за обиталище на Бога, бяха
превърнати в свърталище на демо
ни. Сетивата, нервите, страстите,
органите на хора бяха използвани
от свръхестествени посредници за
задоволяване на най-отвратителна
и гнусна похот. Самите отличителни
черти на демоните се бяха отпечата
ли върху изражението на хората.”13
Цитираните параграфи са много
ясни. Сатана организира своите по
средници, за да провокират отново
и отново слабите ни точки, като ги
затвърдят, и така да ни задържат
в безделие. Ако съм алчен, клю
кар, нечестен, егоист, невъздържан,
чувствен, нетърпелив, лъжец, мър
зелив, повърхностен, суетен и пр.,
със сигурност на някой от злите му
ангели ще бъде разпоредено да тор
мози и измъчва моите недостатъци.
Древната поговорка гласи: „Ако ти не
му надвиеш, то ще те надвие.”

Има ли някаква
надежда?

Ако притежаваме някои от тези не
желани черти на характера, не тряб
ва да се обезсърчаваме, понеже Ду
хът на пророчеството казва: „Никой
друг освен Христос не може да оф
орми отново характера, съсипан от
греха. Той дойде да изгони демони
те, които са контролирали волята.”14
Дори в случая на Юда Искари
от: „Ако беше отворил сърцето си
за Христос, божествената благодат
щеше да изгони демона на егои
зма.”15
И накрая, Мария, „която беше пад
нала и умът на която беше свъртали
ще на демони, беше доведена много
близо до Спасителя в общуване и
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служене.”16
„Христовата ръка може да достиг
не до самите дълбини на човешкото
проклятие и деградация. Той може
да ни даде помощ да победим даже
и страшния демон на невъздържа
нието.”17
През 1927 подводница S-4 потъна
в мексиканския залив. Много кора
би отговориха бързо, за да спасят
екипажа. По време на спасителните
операции един умел водолаз чува
звук по металните стени на кораба;
било послание на морзовата азбу
ка. Той дешифрира кода и веднага
предава посланието: „Екипажът на
подводницата задава въпрос: „Има
ли някаква надежда? Има ли на
дежда?” Именно това има нужда да
разбере този свят, а ние на свой ред
трябва да им напомним, че живеем
по същия начин:
Едно време „бяхте отделени от
Христа, странни на Израилевото
гражданство и чужденци към завети
те на обещанието, без да имате на
дежда и без Бога на света” (Ефесяни
2:12).
„Защото и ние някога бяхме не
смислени, непокорни, измамвани
и поробени на разни страсти и удо
волствия, и като живеехме в злоба
и завист, бяхме омразни, и се мра
зехме един друг. Но когато се яви
благостта на Бога, нашия Спасител,
и Неговата любов към човеците, Той
ни спаси не чрез праведни дела,
които ние сме сторили, но по Своя
та милост чрез окъпването, сиреч,
новорождението и обновяването на
Светия Дух, когото изля изобилно
върху нас чрез Исуса Христа, нашия
Спасител, та, оправдани чрез Не
говата благодат, да станем, според
надеждата, наследници на вечния
живот” (Тит 3:3–7).

Каква е надеждата,
която имам аз?

Наблюдавайки мнозинството в
църквата днес, възниква един въ
прос. Дали нашата надежда ще е
несериозна и суетна както надеж
дата на лорда на Сипан? Дали се
отнасям лековато с благосклон
ността и великодушието на Бог,
както направи цар Соломон?
Дали активната и пламенна на

дежда на апостолската църква и
реформаторите е угаснала в нас?
Какво се случва в живота ни
- дали сме охладнели? Дали по
глъщащото отдаване на печелене
на пари е изместило личното пос
вещение? Дали желанието да бъ
дем една популярна църква ни е
направило да отлагаме тържест
вения ден някъде в бъдещето,
когато настоящият ред на нещата
приключи?
Нека възкликнем заедно с меси
анския пророк: „О да би раздрал
Ти небето, да би слязъл, да биха
се стопили планините от присъст
вието Ти” (Исая 64:1).
Братя, дано това пламенно же
лание ни изпълни всеки поотдел
но и като народ, за да живеем
като истински християни!
„Ранните християни бяха наис
тина един особен народ. Тяхното
безукорно поведение и непоколе
бима вяра бяха един постоянен
укор, който смущаваше мира на
грешниците. Макар и малцина на
брой, без богатство, положение
или почетни титли, те бяха ужас
за злосторниците навсякъде, къ
дето се знаеше за техния харак
тер и учения.”18
Тогава светът няма да може да
отрече, че реформаторското дви
жение е онзи народ, който ожида
„блажената надежда, славното яв
ление на нашия велик Бог и Спа
сител Исус Христос” (Тит 2:13).
Амин и амин!
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