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ГЛАВА 1 
2000-та ГОДИНА 
Елате заедно с мен в 2000-та година. Тя не е много далеч, нали? Как ще 

изглежда животът през двадесет и първи век? 
Представете си мястото, където ще работите. Представете си футуристичните 

автомобили, които ще притежавате – може би ще имате собствена космическа ракета! 
И накрая си представете и екзотичната нова храна, която ще изкушава вкуса ви. Дали 
ще е достатъчна, за да нахрани всички нас? 

Нашите градове ще бъдат ли центрове на търговията и културата – или игрища 
за плъхове и бандити? Ще се радваме ли на мира на земята – или ще преживяваме 
ужасите на Страшния съд? 

Изпълнени сме с любопитство относно бъдещето. Но нещо повече, ние копнеем 
за сигурност. Имаме НУЖДА да знаем, какво лежи пред нас и скъпите на сърцата ни 
хора. И ние МОЖЕМ да знаем повече, отколкото вие си мислите. 

Исус ще се върне ли на земята през 2000-та година? Мнозина вярват в това. 
Други се чудят дали преди това ядрената война няма да изличи човешката раса. Как 
можем да знаем какво ни очаква зад ъгъла? На кого можем да се доверим да ни води 
към бъдещето? 

Когато аз и жена ми Нели пазаруваме в супермаркетите, ние виждаме 
разноцветните сензационни вестници по рафтовете до касите. Вие също сте ги 
виждали. Понякога медиумите в супермаркета ни предлагат смели, нови предсказания. 
Често просто променят заглавията от предишната година. Много разочаровани 
читатели вече са се научили да не вярват на техните пророчества. 

Ние получаваме от Бога значително по-достоверна информация, изложена в 
Библията. Знаейки края от самото начало, нашият небесен Баща ни е разкрил бъдещето 
в пророчествата на Откровението. Тази последна от шестдесет и шестте книги на 
Писанието е  била написана около 96 г.сл.Хр. от апостол Йоан по време на заточението 
му на пустинния остров Патмос. Тя е изпълнена с вълнуваща и съществена 
информация за нас днес. 

Бихте ли желали да откриете Божия план за тази планета? Тогава придружете 
ме, за да изследваме заедно удивителните пророчества на Откровението. Може би сте 
избягвали Откровението. Много християни отстъпват със страх от неговите зверове и 
дракони, бури и земетресения. Но нямате причина да се страхувате.  

Спомням си за онази мрачна и бурна нощ – много отдавна, – когато Исус 
ходеше по водата. Представете си тази сцена. Когато бурните ветрове реват около 
изплашените ученици, яростта на Галилейското езеро се опитва да ги погълне живи. 
Сега се появява една фигура, приличаща на привидение. И тя се движи точно срещу 
тях! Страхът им се превръща в смразяваща сърцето паника. И точно когато съдбата им 
вече им се струва предрешена, носещият се към тях фантом проговаря с успокоителния 
глас на Учителя: "Аз Съм; не се страхувайте." Бурята утихва. 

Каква опитност! Предметът на ужаса им се превърна в откровение на Исус, 
техният приятел. Това, което намираме и в книгата Откровение. Всичкото ни 
безпокойство изчезва, когато прочетем началните й думи в глава 1, стих 1: 
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"Откровението на Исус Христос, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, 
което има да стане скоро." 

Сега разбирате, защо не е необходимо да се страхувате от книгата Откровение. 
Тя просто разкрива Господ Исус Христос и Неговия план за нашето бъдеще. Времето, 
което сме посветили на тази книга, ще бъде богато възнаградено. Вижте ст. 3: "Блажен, 
който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в 
него; защото времето е близо." 

Бихте ли желали да получите тези специални привилегии, запазени за вас при 
изучаването на тази книга? Тогава нека започнем още сега. Нека първо да ви представя 
на Откровението и да ви обясня тайните на декодиране на символите. Нека да прочетем 
ст. 5 и 6: "От Исус Христос, Който е верният Свидетел, първороденият от мъртвите и 
началникът на земните царе. На Този, Който ни люби и ни е развързал от греховете ни 
чрез кръвта Си и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на 
Него да бъде слава и господство до вечни векове. Амин." 

Тук виждаме Исус, представен като наш Спасител, възкръснал от Неговата 
смърт за нашите грехове. Колко утешително е да намерим кръвта на Христос точно тук, 
в тази книга, известна със своите зверове. Това е същото благовестие на спасението, 
така близко и скъпо на всеки християнин – Исус, Божият Агнец. 

Преди години се строеше един фар на скалистия бряг на Уелс. Легендата 
разказва, че когато строежът бил почти завършен, един от работниците се спънал и 
паднал назад от скелето долу на скалите. 

Останалите работници, шокирани от случилото се, дори не се осмелили да 
погледнат надолу. Те се страхували да не им прилошее от гледката. С натежали сърца, 
те се спуснали надолу по стълбите, но за тяхно учудване и радост видели техния колега 
да лежи проснат на тревата, потресен и шокиран. Насинен, естествено, но без сериозни 
наранявания. До него лежало мъртво агне. В момента на падането от там минавало 
стадо овце и агнето смекчило падането му. 

Едно агне е смекчило вашето падане! Едно агне е смекчило моето – Божият 
Агнец, Който носи греха на света! Така ни се разкрива Исус в последната книга на 
Библията. 

Исус предлага на изгубената човешка раса нещо повече от спасение от греха и 
членство в небесното царско семейство. Той управлява и земните царе. Тъй като той 
пилотира тази планета, ние не сме оставени на милостта на правителства и терористи. 
Няма нужда да се страхуваме от техните заплахи или бомби. Лоши неща и занапред ще 
се случват както на добрите, така и на лошите хора. Ние живеем в разгара на борбата – 
конфликта между Христос и Неговият враг, сатана. Но, приятелю, тук долу нищо не се 
случва без позволението на Господа. Както се пее в песента: "Той държи целия свят в 
ръцете Си", въпреки неговата възможна опасност. Това са добри новини, нали? 

Откровението също прогласява Господ Исус Христос като идващият скоро Цар 
на славата. Забележете ст. 7, пак в първата глава: "Ето, иде с облаците; и ще Го види 
всяко око и ония, които Го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. 
Така е. Амин." 

Второто пришествие на Христос е великата кулминационна точка на всички 
книги на Библията. Особено на Откровението, което обяснява във всичките си 
пророчества какво ни очаква преди завръщането на Христос. 

Преди да декодираме символите от тази книга, нека да научим урока от Пърл 
Хабрър. Кой би могъл да забрави онзи декемврийски ден, когато японските 
бомбардировачи паднаха от небето и ни въвлякоха във Втората световна война? 
Америка би напълно изненадана. Но това не трябваше да се случи по този начин. 
Разбирате ли, интелигенцията на Съединените щати беше разгадала тайната на 
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японския код. Ежедневно ние засичахме съобщения за зловещата и грозяща ни 
офанзива в Тихоокеанския театър. Но, колкото и невероятно да ви се струва, не бе 
направено нищо, Пърл Харбър да бъде подготвен за предстоящата атака. Америка 
спеше през онази зловеща неделна сутрин. 

Ние бяхме разгадали кода! Но не се вслушахме в предупреждението. Какъв 
срам! 

Но Съединените щати научиха добре урока. Най-накрая ние започнахме да 
прилагаме информацията, получена при разгадаване на кода. Шест месеца след Пърл 
Харбър дойде драматичната повратна точка, битката при Мидуей. От получената 
секретна информация чрез декодиране, американските пилоти знаеха къде е точното 
разположение на най-уязвимите японски самолетоносачи. С тази информация ние 
обърнахме насоката на поражението и започнахме да печелим войната. 

Можете да видите и урока за нас днес. Декодирането на символите няма да ни 
приготви за предстоящата битка. Не, докато не приложим на практика онова, което сме 
открили в декодираното съобщение. Можем да станем библеисти-експерти, но да 
бъдем загубени, тъй като не сме обърнали внимание на наученото за Христос и 
Неговата истина. 

Следвате ли мисълта ми? Сега нека открием, как да декодираме символите на 
пророчеството. Първо, трябва да разберем, че всички лични мнения (колкото и 
интересни да са), не допринасят нищо за нашето изучаване. Апостол Петър казва, че 
Писанията не са отворени за частно обяснение. Само се объркваме, когато внасяме 
наши мнения в изследването на Словото. Колко по-добре е да се приеме онова, което 
Христос ни предлага и да отиваме там, където Той ни води. 

Научаваме толкова много неща от децата! Един мой приятел има малък син, 
наречен Стийв, който обича да ходи навсякъде с баща си. Навсякъде, няма значение 
точно къде, сама и само да е по-дълго време с татко. Когато Стийв вижда баща си да 
отива към вратата с ключовете на колата в ръка, той моли: "Мога ли да дойда с теб?" 
Винаги след като колата запали, той пита: "Тате, къде отиваме?" 

Ще решим ли да се доверим на нашия Небесен Баща и да отиваме навсякъде, 
където Библията ни води? Тогава ние сме готови да декодираме пророчествата от 
Откровението. 

Но как откриваме съкровищата от Божието слово? Чрез сравняването на стих 
със стих. Един текст отключва значението на друг. И откакто всичките шестдесет и 
шест книги са свързани заедно, ние трябва да изследваме цялата Библия, за да разберем 
Откровението. 

Как да открием тълкуванието на текста? Чували сме толкова много за зверовете 
от Откровението. Какво означава един звяр в пророчеството? 

За да декодираме този символ, ние ще посетим книгата на Даниил. Тук, в 
Даниил, ние намираме специална помощ за разбирането на Откровението. Това е така, 
защото тази книга е старозаветния спътник на Откровението, споделяйки много от 
нейните символи. Нека да прочетем гл. 7, ст. 23: "Той каза така: Четвъртият звяр ще 
бъде четвъртото царство на света." 

Значи, зверовете представляват царства или народи. Ние използваме същия 
символизъм в наши дни. Например, знаем, че Съединените щати са символизирани с 
орел. Англия – с лъв. Русия е обрисувана с мечка. И така нататък. 

Виждате ли, какво удоволствие доставя декодирането на пророчеството? Това е 
просто изследване на Библията, за да се намери обяснение на нейните символи. Съвсем 
просто, нали? 

Нека да продължим нашето изучаване. Може би сте забелязали, че повечето от 
зверовете – народите – от библейското пророчество излизат от водата. Какво тогава би 
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трябвало да представя водата? "И каза ми: Водите, които си видял, гдето седи 
блудницата, са люде и множества, народи и езици" (Откр. 17:15). 

Тук намираме отговора. Водата означава хора – множества от хора. Още веднъж 
Библията рефлектира в ежедневния ни живот. Чували сте израза "море от лица". 
Големите тълпи от хора са описани като океан. Значи, зверовете, излизащи от морето, 
представят народи, появяващи се от гъсто населени територии. 

С едно важно изключение, зверовете от Откровението идват от морето – така е, 
те възникват сред гъстонаселените страни на Стария свят. Нека да прочетем какво е 
записано за онзи по-особен народ в знаменитата глава на Откровението, описваща 
"белега на звяра" – 13 гл. След като прочетем описанието на този уникален звяр в стих 
11, ние ще можем да декодираме и значението му. "И видях друг звяр, който възлизаше 
от земята; и имаше два рога, прилични на агнешки; а говореше като змей." 

Коя нация представя този звяр? Е, добре, нека заедно подредим парченцата от 
мозайката. Първо, времето на появяването. Тази нова нация е свързана с последната 
битка за белега на звяра точно преди Пришествието на Христос. Очевидно, това е сила 
от последните дни на човешката история. Сравнително нова нация. 

Защо този народ се появява по-скоро от земята, отколкото от морето? Научихме, 
че водата представлява област на много хора, следователно, земята би трябвало да 
символизира нова територия, далеч от гъстонаселения Стар свят на Европа и Азия. 
Така, както почвата съдържа известно количество вода, но не много, тази нация се 
появява там, където има малко хора – няколко разхвърляни туземци, може би. Имаме 
нова страна, родена на нов континент. 

Тази нация се различава от вече установените сили и по друг белег. Вместо да 
има корони върху роговете си (както другите зверове), той има два рога без корони. 
Това означава, че тази нация от Новия свят не е царство. Не управлява царска сила. Тук 
се срещаме с нова форма на правителство. Не би ли могла тази република на Новия 
свят да бъдат Съединените щати? 

Има някои поразителни указания. Дори описанието на звяра с рога, като агне, не 
напомня за американския бизон. Какво ли представят тези подобни на агнешки рога? 
Христос, разбира се, е сравнен с Агне. Каква беше Неговата идея за управление? 
"Отдавайте кесаревото на Кесаря  и Божието на Бога" (Марко 12:17). Това призовава за 
ясно разграничаване между църква и държава. 

В Стария свят църквата и държавата са били обединени. Понякога 
правителството е контролирало църквата. Често се е случвало по другия начин – 
църквата е управлявала правителството. Но Америка е по-различна. Първата поправка 
забранява на Конгреса да се намесва в религията, за да бъде безпристрастен към 
всички. За да бъдат свободни. 

Сега забележете нещо друго за нашата република на Новия свят. Откр. 13 гл. 
описва нейната сила да води целия свят. Съединените щати са най-влиятелната нация 
на земята. Каква отговорност! 

За съжаление, Откровението посочва, че Америка ще направи някои неочаквани 
промени в близкото бъдеще. Подобната на агне нация променя своите благородни 
маниери и постъпва като змей. Очевидно някои необикновени и обезпокоителни 
събития скоро ще се появят в Америка. 

Какво ще се случи? Ние ще декодираме бъдещето на Съединените щати в 
седмата глава на книгата – "Опръсканият с кръв американски флаг". Не пропускайте 
това жизненоважно изследване. 

Каквото и да ни очаква до 2000-та година, благодарим на Бога, че не трябва да 
се безпокоим за това. Нашият свят изглежда като неконтролируем, но не е. Бог 
контролира нашата съдба. Колкото и смущаващо и обезкуражаващо да изглежда 
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бъдещето, помнете, че Той ще закриля Своите чада и ще изпълни благите Си 
намерения за нашата планета. 

И същият Бог, Който ръководи този свят, може да въведе хармония във вашия 
живот. Нито един от проблемите ви не е толкова голям, че Той да не може да се справи 
с него. Той поддържа звездите. И нищо, което нарушава вашия душевен мир не е 
толкова малко за Него, за да го забележи, защото Той е създал малкия атом. 

Борите ли се да запазите вашия брак? В Исус има надежда и помощ. 
Привършили ли сте финансовите си средства? Трови ли ви болка или вина, или самота? 
Не се безпокойте. Нашият небесен Баща нежно ви обича. Исус може да посрещне всяка 
една ваша нужда. 

Но Спасителят никога няма да ви се натрапи. Той търпеливо ви чака да Го 
поканите в живота си. Ето Неговата блага покана: "Ето, стоя на вратата и хлопам; ако 
чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с 
Мен" (Откр. 3:20). 

Колко се радва Спасителят на приятелството си с нас! Така, както ние нежно 
храним приятелството си с нашите обични. Историята разказва за едно малко 
момиченце от града, посетило фермата на баба си. След чудесната утринна езда, те си 
устроили за обяд пикник на брега на реката. След това се разхождали в гората зад 
фермата. А след вечеря, притиснати една до друга край запалената камина, си 
разказвали различни истории. Скоро било време за лягане. Когато бабата завивала 
прозяващото се момиче със завивките, ги стреснал внезапният гръм, разцепил небето. 

– Бабо, – изплакало детето. – Страх ме е! Мога ли да спя заедно с теб? 
Разбира се, бабата с удоволствие занесла малкото момиченце в своята стая в 

тъмнината. Когато си легнали да спят, се чул последният въпрос: 
– Бабо, лицето ти обърнато ли е към мен? 
Когато получило утвърдителен отговор, момиченцето най-после успокоено 

заспало. 
Приятелю, когато гръмотевиците на последната криза процепват земята, ние не 

трябва да се страхуваме. Книгата Откровение ни уверява, че Исус е с нас. И Неговото 
лице винаги е обърнато към нас. 
 
 

ГЛАВА 2 
ДЕНЯТ СЛЕД СЪДНИЯ ДЕН 
Току-що сте привършили вечерята си във вашия любим ресторант. Отпочинал и 

освежен, вие ставате от масата и отивате да получите палтото си от гардероба. Когато 
се закопчавате, за да се предпазите от студения вятър, се чува воят на сирените, който 
ви кара да изтръпнете. "Колко странно," мислите си вие. "Какво необичайно време да 
изпробват Системата за гражданска отбрана." 

Излизайки навън, забелязвате префучаващите полицейски коли, проблясващите 
светлини. Над главата ви кръжат хеликоптери. Мъжете викат – жените пищят. Какво би 
могло да се е случило? 

Това не е тест. Това е Съдният ден. 
Преди двадесет минути стотици снаряди са били изстреляни от площадките си. 

В този момент тези демони на смъртта пресичат Полярния кръг към нашите красиви 
сини небеса. 

Още петнадесет минути. Това е всичко, което ни остава. 
– О, Боже, – вика някой. – Какво да правим? 
Ад от чистото синьо небе. Всичко, каквото имаме, и всички, които обичаме, – 

изпарени за един миг. Нищо, освен развалини и пепел, остават за утрешния ден. 
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Би ли могло това наистина да се случи? Предпочитаме да не мислим за това. 
Нямам за цел да плаша когото и да било – познавате ме добре. Но изглежда, че всички 
се чудят кога ли хората ще изчезнат от лицето на земята в следствие на ядрена война. 
Какво казва Свещеното писание по този въпрос? Нека да разберем. Първо се нуждаем 
от основна информация; след това ще прекараме останалото време с Откровението. 
Мисля, че ще бъдете удовлетворени, когато научите, че Бог се грижи за Своя народ. "А 
Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите 
нажежени ще се стопят и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. А според 
обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда" (2 Петр. 3:10, 
13). 

Няма две мнения по въпроса – Съдният ден наближава. Унищожение на земята с 
огън. Не чрез ядрените бойни глави, направени от човека, но чрез Господния ден. Това 
лоша новина ли е? Не и за избрания Божий народ. Денят след него завинаги ще отвори 
вратата на щастието за Божия народ. 

За съжаление, за невярващите Господният ден ще бъде неочаквана изненада. 
Техните занимания, бизнес и удоволствия ще бъдат разбити от внезапното унищожение 
на тази планета. Съдният ден ще дойде така неочаквано, както крадец нощем, казва 
Библията. И то въпреки предупреждението към света! На 21 септември 1938 г. ураган с 
чудовищни размери помете източния бряг на Съединените щати. Уйлям Манчестър, 
пишейки за това в своята книга СЛАВАТА И МЕЧТАТА, казва, че "огромна океанска 
вълна заля крайбрежието между Бабилън и Пачокуе (щатите Лонг Айлънд и Ню Йорк) 
в 14:30 ч. Тази първа буря е била толкова силна, че нейният удар е бил регистриран от 
сеизмографите в Ситка, щата Аляска. Струята, носеща се на север с над 100 мили/час 
(160 км/ч), избели прозорците в Монпелиер, щата Върмонт. 

"Когато се появи проливната вълна, висока 40 стъпки (почти 13 метра), някои от 
жителите на Лонг Айлънд се качиха в колите си и потеглиха към вътрешността на 
страната. Никой не знае с точност колко души са изгубили живота си в този опит за 
спасение, но оцелелите по-късно разказваха, че през цялото време е трябвало да карат с 
минимум 50 мили/час (над 90 км/ч)." 

По неизвестни причини метеоролозите – които е би трябвало да знаят какво 
става и е би трябвало да предупредят населението – са изглеждали странно слепи за 
надвисналото бедствие. Те или са пренебрегнали показанията на апаратурата, или 
просто не са могли да повярват на данните й. И, разбира се, ако предсказателите са 
били слепи, населението също е било сляпо. 

"Сред поразителните истории, които по-късно видяха светлина" – пише 
Манчестър, – "беше и случаят на един от жителите на Лонг Айлънд, закупил си 
няколко дни преди това барометър в нюйоркски магазин. Той получил уреда си със 
сутрешната поща на 21 септември и за негова досада стрелката сочела 29 – там, където 
било записано "Урагани и Торнадо". Той го разтърсил и отново го поставил на стената; 
стрелката не се помръдвала. Възмутен, собственикът отново опаковал барометъра, 
закарал го до пощата и го изпратил обратно в магазина. Докато отсъствал от дома си, 
ураганът помел къщата му." 

Същите сме и ние. Ако не можем да се справим с предсказанието, ние упрекваме 
барометъра. Или го пренебрегваме. Или го захвърляме! 

Само веднъж е било предупредено за световна буря. Предсказателят е бил Ной. 
Самият Бог му беше казал да предупреди света за глобалния потоп. И Ной изяви 
собствената си вяра в пророчеството, като веднага започна да строи огромен кораб, в 
който вярваше, че ще може да намери убежище. 

Но човешката природа беше абсолютно същата, както и сега. Хората се 
присмиваха на Ной, наричаха го фанатик, побъркан, превърнаха кораба му в 



 7 

туристическа атракция – и бяха застигнати от изненадата! Историята ще се повтори в 
наши дни, колкото повече се приближаваме към края на света. 

Но след като Христос ще дойде неочаквано, означава ли това, че светът няма да 
бъде предупреден? Не и според апостол Павел. 

Помните ли Пърл Харбър? Японците ни изненадаха, макар че бяхме 
предупредени за тяхната атака. Но когато бомбардировачите се появиха на небето, ние 
със сигурност знаехме, че те бяха пристигнали. 

Така ще е и при завръщането на Христос. Въпреки всесветското 
предупреждение, изгубените ще бъдат изненадани. Но Библията казва, че всяко око ще 
види идващия Христос. Вижте Откр. 1:7. Всяка жива душа на земята ще наблюдава. 
Нека прочетем Павловото описание на Христовото завръщане в 1 Сол. 4:16, 17: 
"Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при 
Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме 
останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във 
въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа". Представете си, какво ще е да чуем 
радостния вик на Исус, когато се спуска от небето. И да чуем мощната Божия тръба. 
Пришествието на Христос ще бъде най-звучното, най-зрелищното събитие на всички 
времена. И нито една душа няма да го пропусне! 

Представете си тази славна сцена, ако можете. Божият Син, пронизващ небесния 
свод, движещ се надолу по звездния път, придружаван от милиарди ангели. Тогава Той 
извиква с гръмотевичен глас: 

– Събудете се, вие, които спите в праха на земята! Възкръснете за вечен живот! 
И обичаните ни, които сме загубили, ще чуят. Гласът, призоваващ мъртвите, ще 

бъде чут по цялата земя. Семейства ще се съберат отново. Деца, изтръгнати от смъртта, 
ще бъдат върнати пак в майчините им обятия. Какъв славен ден на обединение! 

Когато възкръсналите светии бъдат издигнати, за да посрещнат Исус, ние, които 
сме останали живи, ще се присъединим към тях във въздуха. Представете си това 
чувство! Без да се поддаваме на гравитацията, ние летим високо в небесата. Без 
скафандър, ние плуваме край звездите към нашия небесен дом. Какъв ден на 
обединение! Когато дойде Исус ние ще си идем у дома! Какво ли ни очаква, когато 
преминем през небесните бисерни порти? Нека да прочетем познатото обещание на 
нашия Господ. Сигурно го познавате със сърцето си: "Да се не смущава сърцето ви! 
Вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен. В дома на Отец Ми има много обиталища. Ако не 
беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви 
приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето Съм Аз, да 
бъдете и вие" (Йоан 14:1-3). 

И какво посрещане ще бъде това! Ангелите, събрани около нас, пеещи песни на 
радостна възхвала! Банкет по случай завръщането ни у дома, превъзхождащ всяка 
вечеря, на която сме присъствали на земята! И, най-хубавото от всичко, самият Отец 
ще ни разведе из нашия райски дом. 

И какъв дом ще бъде това – небесни дворци! Как ще изглеждат те? Със 
сигурност много по-славни от най-богатите обиталища на земята. И дори по-спиращи 
дъха от Харстовия замък! 

Елате заедно с мен на красивото калифорнийско крайбрежие, до селцето Сан 
Симеон. Разположена на хълмовете над брега, лежи най-великолепната сграда в 
Северна Америка. Този уединен замък е построен през 20-те години на нашия век от 
известния издател Уйлям Ренфолд Харст. 

Нека си представим, че миналата година сме били поканени от г-н Харст за 
вечеря в неговия дворец. Когато завиваме зад ъгъла на Ла Куеста Енкантада – 
Чаровният Хълм – дъхът ни спира. Погледнете само тези великолепни градини, 
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просторни басейни и прекрасни статуи! Вижте пешеходните алеи, украсени с 
фантастични фонтани и разноцветни цветя. И под нас в долината екзотични животни 
лудуват в най-големия в света частен зоопарк. 

Сега пред нас се появява самият замък с неговите 38 спални, 14 дневни и 31 
бани – общо 100 стаи. И ако това не е достатъчно да ви впечатли, трите прилежащи 
гостни къщи разполагат с 46 допълнителни стаи. 

Приветствайки ни топло, г-н Харст ни развежда наоколо. Отначало отиваме в 
библиотеката, където са събрани 5 000 редки книги и приказна колекция от антична 
керамика. След това преминаваме през игралната зала с нейните редки готически 
гоблени и антични персийски плочки. След това – в частната кинозала. Г-н Харст 
обяснява, че много от стените и таваните някога са украсявали дворците на Европа. 

Но да не се бавим повече. Вечерята е готова. Влизайки в трапезарията с нейната 
огромна горяща камина, ние заемаме местата си около 300-годишните манастирски 
маси  под копринените знамена, донесени от Италия. Каква храна! И каква вечер! 
Накрая нашето посещение завършва при невероятния римски басейн. Ахваме от 
поразителната светлина на алабастрените лампади, отразени във водата от хиляди 
осемнадесет-каратови златни плочки. 

Нашето посещение е приключило, ние се сбогуваме с г-н Харст и се връщаме 
към ежедневния си начин на живот. Но не за дълго. Исус ще дойде скоро, за да ни 
заведе у дома в небесните дворци, много по-великолепни от което и да е място на 
земята! 

Един поразен гост на Сан Симеон забелязал, че ще са необходими не седмици и 
месеци, а години, за да се разгледат всички съкровища, скътани в замъка. И Харст дори 
не е приключил! След три десетилетия работа той почина с неосъществен проект за 
своите любимци. И някой ден прекрасният замък, както и всичко останало на земята, 
ще бъде разрушено от огън при Пришествието на Господ Исус Христос. Но нашите 
дворци в небесния Свет град ще са вечни. 

Тук, в Откр. 20 гл., ние научаваме нещо повече за чудния Божий план за нашето 
бъдеще: "Блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. Над такива втората 
смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с 
Него хиляда години" (ст. 6). 

Възкресението на вярващите при Пришествието на Христос е наречено първо 
възкресение. При второто възкресение тези, които са отхвърлили Исус, ще се сблъскат 
с присъдата и втората смърт. Ще научим повече по този въпрос в следващата глава. 

Значи, ние ще прекараме нашите първи хиляда години царувайки с Христос в 
небето. Познато ви е блаженството: "Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното 
царство" (Матей 5:3). Но Исус е обещал и че "Блажени кротките, защото те ще наследят 
земята" (Матей 5:5). Не тази планета – такава, каква я познаваме. Една нова земя, чиста 
и неосквернена, изкупена от опустошенията на грях, болест и смърт. 

Как ще заемем притежанията си в тази новосъздадена земя? Вярвате или не, 
след хилядата години в небето ние ще се придвижим със Светия град на земята. Това е 
толкова невероятно! Аз не бих повярвал, ако не го бях прочел в Библията. "И видях 
ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше 
вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като 
невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде и сам 
Бог, техен Бог, ще бъде с тях" (Откр. 21:1-3). 

Можете ли да си представите – да слезем заедно със Светия град от небето на 
земята! Съгласно старозаветния пророк Захария, през онзи ден Христос ще застане на 
Елеонския хълм, точно до развалините на днешния Ерусалим. Кракът Му ще раздели 
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хълма на огромно поле, където ще се установи Новият Ерусалим. И цялата земя ще 
бъде пресъздадена пред нашите очи! 

Защо Бог ще премести столицата на Универса от небето на нашата самотна 
планета? Просто защото ние сме Негов специален народ. Бог толкова възлюби света, че 
ДАДЕ Своя любим Син за този свят. Исус не беше заем, а дар. Той и днес ни 
принадлежи. Нашият Спасител завинаги ща остане едно с човешкото семейство, наш 
брат и наш Господ! Текстът, който току-що прочетохме, казваше, че "сам Бог, техен 
Бог, ще бъде с тях". Помните ли? 

И Ерусалим, където Исус страда и умря за нашите грехове, ще бъде мястото на 
вечния Божий трон. През безкрайните векове жителите на Универса ще служат на Бога 
заедно с нас в родината на нашето спасение. 

Научаваме повече за новата ни земя в Откр. 21 гл.: "Той ще обърше всяка сълза 
от очите им и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, 
първото премина. И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко" (ст. 4 и 5). 

Повече няма да има смърт! Нито плач! Нито болка! Сбогом, артрити и мозъчни 
тумори! Сбогом, самота и разочарование! Всички неща са нови с Исус! 

В следващите глави ще разберете още много нови неща за нашето вечно 
обиталище. Между другото, помнете, че Бог ще запази нашата планета до деня на 
Христовото завръщане. Той ще ни пощади от самоунищожаване чрез глобално ядрено 
жертвоприношение. Разбира се, възможно е някои от градовете ни да бъдат разрушени 
от ядрени бойни глави. Вече имаме Хирошима и Нагасаки, нали? Но Исус казва, че 
този свят ще продължи да купува и продава, да строи и засажда, да се жени и омъжва 
безпрепятствено, докато Той се появи на източното небе. 

Предполагам, че няма да се намери политическо решение на ядрената дилема. 
Предполагам и че суперсилите ще разоръжат всички свои бойни глави. Това наистина 
би било чудесно! Но това трудно би разрешило ядрената заплаха. Над двадесет страни 
точно сега притежават ядрени способности. Някои от тях вече имат бомби. 

Дошли сме до положение, при което позитивното мислене е ирационално. Какво 
се случва, когато терористи разполагат с мегатонна сила? Десет мегатоново устройство 
– само три килотона по-малко от бомбата, която изравни Хирошима със земята – може 
да предизвика вътрешна война със средни размери. Можете ли да си представите, какво 
може да направи един луд с Вашингтон, Д.С.? Рано или късно ще се извърши подобно 
жертвоприношение – докато Бог не се намеси. 

Не съществува никакво човешко лекарство за проблемите на този свят. Вместо 
това аз бих ви насочил към обещанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос: 
"Ето, ида скоро". 

Мислете за славния ден на Христовото завръщане. Мислете за това все повече и 
повече. Нека тази мисъл ви даде нещо, заради което да живеете. Може ли да 
съществува нещо по-вълнуващо? 

Да видите първо един малък, черен облак на източното небе. Да го наблюдавате 
как се приближава все по-близо и по-близо, докато се превърне в един славен бял 
облак. Облак, какъвто никой досега не е виждал. Облак от ангели – безброй ангели. Да 
чуете звук, какъвто никога преди това не сте чували. Гласът на Господ Исус, зовящ 
мъртвите за живот. Разтърсването на земята. Отварянето на гробовете. Навсякъде – 
ангели, носещи малки деца от отворените гробове към прегръдките на техните майки. 
Викове на радост, когато разделените от смъртта отново се свързват, за да не се 
разделят вече никога! 

И тогава, заедно с възкръсналите, ние, които сме чакали през дългата нощ, ще 
бъдем взети на ангелския космически кораб, готови за пътешествието към дома. 
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Бих искал да ви обрисувам тази космическа ракета. Един облак от сияйни 
ангели. Облачна колесница с живи крила от всяка страна. Над нея – дъга, а зад нея – 
огнен пламък. Исус, яздещ облак – и нито един не пропуска да види кой наистина иска 
да отиде у дома. Десет хиляди ангели, обкръжаващи облака и пеещи слава на своя 
Създател. Движейки се към звездите. Един жив космически кораб по пътя към Божия 
Град. 

Аз искам да бъда там, а вие? 
Между другото, Бог добре ще се погрижи за нас. Тогава какво от това, че 

проблемите, болката и бедствията тържествуват над нашите дни и смущават нашите 
нощи? Какво от това, че воят на сирените винаги е с нас – вопълът на снарядите, ревът 
на бомбардировачите, гърмът на надвисналите бури? 

Нека те просто ни напомнят, че имаме по-добро място, където да бъдем и 
абсолютно фантастичен начин да стигнем до там. Едно огромно издигане във въздуха – 
не с космически кораб, но с облак към града на нашия Бог! 

Ще бъде ли името ви в пасажерският списък? Може да бъде. Има само едно 
изискване. Това е думата ОПРОСТЕН, написана с кръвта на Господ Исус Христос до 
вашето име. Подканвам ви да Му позволите да направи вашата резервация още днес. 
 
 

ГЛАВА 3 
ПОСЛЕДНОТО ДИХАНИЕ НА ХИТЛЕР 
Аушвиц – Дахау – Равенсбрук – Наци. Концлагерите. 
Без съмнение ужасът на съвременната история е Жертвоприношението. 

Хитлеровото клане на милиони невинни хора все още смайва нашето разбиране. Както 
димът се вие над пещта, неотговорените въпроси все още ни преследват. Как Хитлер е 
станал толкова ненаситен за бруталност? И какво ще направи Бог, за да го накаже? 

Представете си, ако обичате, че Бог ви моли за съвет в Съдния ден. Той иска от 
вас да Му помогнете да реши, как да накаже грешниците. Когато заставате край 
огромния бял трон, един мъж на име Том излиза напред, за да бъде осъден. Преди 
години той открил жена си в крайпътен мотел заедно с нейния любовник. Изпълнен с 
яростен гняв, Том убива и двамата. Една необмислена постъпка. Иначе е живял 
приличен живот. Каква присъда ще получи Том? 

След това напред излиза Карин, една свенлива девойка. Треперейки от страх и 
срам, тя е откраднала един фотоапарат от магазин "К-Март" ("К-Март " – една от най-
популярните търговски вериги в САЩ, нещо от типа на нашите универсални магазини, 
където периодически се прави голямо намаление на цените – бел. прев.). Колко време 
Карин ще страда за своя грях? 

И сега вие се срещате с онзи ръководещ ум на масовото унищожение, със самия 
Хитлер. Несъмнено е, че това чудовище на повече от шест милиона убийци заслужава 
да гори в ада. За дълго време. Може би година? А може би хиляда години? 

Да допуснем, че Бог би пожелал Хитлер да гори вечно заради неговите 
невероятни зверства. Бихте могли да разберете това. Но ако Бог осъди Том и Карин с 
присъдата на Хитлер? Отсъждайки те тримата вечно да горят в огън. Без да Го е грижа 
за тяхната различна степен на вина. Не звучи ли това страшно? 

Но мнозина учат, че всички грешници ще получат една и съща присъда. Че 
всички ще горят в пламъците на ада докато времето съществува. Завинаги. И това не е 
всичко. Те вярват, че Бог от хиляди години насам изпраща хора в ада – започвайки с 
Каин, който много отдавна уби своя брат. Замислете се над следното. Ако Хитлер е 
отишъл в ада след като е умрял, дори ако той гори вечно, той все пак ще е избегнал 
много векове на мъчения, които Каин вече е изстрадал. Би ли било това справедливо? 
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Бог би ли наказвал грешниците в продължение на векове, само за да ги призове в 
Съдния ден, за да види дали те наистина са виновни? Кажете ми, приятелю, какъв Бог 
имаме ние? Нещо е погрешно тук, не бихте ли казали? 

Какво става? Сатана иска да ни накара да намразим нашия небесен Баща. Затова 
той изкривява истината за Божията любов. 

Нека ви прочета нещо, писано преди години. То може да ви шокира. "Грешникът 
лежи окован на легло от нагорещен до червено огън... Огънят пламти през всяка кост и 
всеки мускул, всеки нерв трепти и трепери заедно с всепроникващия огън. Огънят 
беснее в черепа, изскача през очите, реве в гърлото така, както реве в комин. Така 
смъртният грях ще бъде наказан... завинаги." 

Вярвате или не, но това подробно описание на ада беше публикувано в 
литературата за деца. За да ги накара да уважават Бога. 

– Невероятно! – ще възкликнете вие. 
Да, така е. Бог е бил описан като по-свиреп от най-лошия терорист – по-жесток 

от най-кръвожадния диктатор! 
Не е чудно тогава, че хиляди престават да вярват в Бога. Те не могат да свържат 

съществуването на любящия Бог с божествената похот за безкрайни мъчения. Робърт 
Ингерсол, например, би могъл да стане цар на проповедниците вместо най-известния 
атеист. Но един ден, когато бил малко момче на десет години, той влязъл заедно с баща 
си да слуша проповед за ада. Безумното обяснение на проповедника разгневило 
момчето. Когато младият Ингерсол напуснал църквата, той се обърнал и изгледал 
свирепо своя баща. 

– Ако такъв е Богът, на Когото служим, – казало момчето през стиснатите си 
зъби, – аз не искам да имам никаква част в Него. Мразя Го! 

Младото сърце на Ингерсол не можело да понесе подобна несправедливост. 
Така надареният интелект преминал на страната на безверието. 

Мнозина днес презират подобна отблъскваща концепция за Божия гняв. Само 
около половината от американците вярват в горящия ад. Според изследванията на "Де 
Муан Режисте" и "Трибюн" само 5 процента смятат, че те самите ще горят в ада. 
Разбира се, 31 процента са сигурни, че познават някой друг, който ще отиде в ада! 

Какво казва Писанието за огъня? Още веднъж ние ще проучим тайните на 
последната книга на Библията. Но първо трябва да изградим рамките от останалите 
части на Божието слово. 

Сигурно си спомняте, че в нашата последна глава научихме, че умрелите с вяра 
в Христос ще възкръснат при Неговото пришествие. Тогава целият Божий народ пътува 
заедно нагоре към небето, за да царува с Христос хиляда години. 

Сега ще изследваме бъдещето на онези, които са били намерени неприготвени 
при идването на Исус. "И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на 
Човешкия Син; ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в 
ковчега и ги погуби всички" (Лука 17:26, 27). 

Знаете, как е било в Ноевите дни. Бизнес, както винаги. Тогава дойде онази 
фатална изненада от чистото синьо небе. Всички, които са пренебрегнали Божието 
предупреждение, платиха за това с живота си. Същото ще се случи когато Исус се 
появи на източното небе. Труповете ще бъдат разхвърляни по лицето на цялата земя. 

Давате ли си сметка, че един ден – много скоро – за няколко кратки часа тази 
земя ще бъде обезлюдена, оставена празна, без на нея да има нито едно живо същество 
по целия свят? Когато Бог реши, че това е краят на времето, Той ще заключи тази 
планета и ще я остави пуста, ненаселена – дори без табелка "Дава се под наем"! 
Намираме ясна картина на тази празна земя в старозаветната книга на пророк Еремия. 
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Ние всички сме чували мрачните предсказания, как би изглеждал този свят след 
една евентуална ядрена война. Безрадостна сива пустиня. Описанието на Еремия 
относно нашата планета след Исусовото идване съдържа поразителна прилика с 
предупрежденията, които днес ни отправят боязливите учени: "Погледнах на земята и 
ето – тя беше пуста и празна, на небето – и нямаше светлината му. Погледнах на 
планините и ето – те трепереха и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето – 
нямаше човек и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето – 
плодородната страна беше пуста и всичките й градове бяха съсипани от присъствието 
на Господа и от Неговия пламенен гняв. Защото така казва Господ: Цялата страна ще 
запустее; но съвършено изтребление няма да нанеса" (Ерем. 4:23-27). 

Пророкът описва земята като безформена и пуста. Така, както в първата глава на 
Битие, преди Сътворението. Четем също, че земята ще бъде тъмна. На небето няма да 
има никаква светлина. Не ще остане никакъв човешки живот; дори птиците ще са 
отлетели. 

Очевидно грешниците няма да имат втори шанс. Когато Христос се върне, 
всички вече ще са били получили последния си шанс. Това е. 

Тази болезнена сцена ли е последната глава от земната история? Не, приятелю, 
не е. Забелязахте ли лъча на надеждата? Бог обещава: "Съвършено изтребление няма да 
нанеса." Явно, Той все още има планове за тази планета. 

Сега възниква въпроса: Къде ще прекара сатана хилядата години на земна 
обезлюденост? От Откр. 20:1-3 разбираме, че Сатана ще бъде заточен, затворен на тази 
земя без да има кого да изкушава. "И видях, че слизаше от небето един ангел, който 
държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, 
старовременната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години и като го 
хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди 
да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време". 

Няма никакъв начин, по който Сатана да може да бъде заключен с буквален 
ключ или да бъде ограничен с истинска верига. И никаква бездънна бездна, никаква 
зееща пропаст не би могла да го задържи. Какво би могло да означава това? Просто 
символичен начин да се каже, че Сатана най-накрая ще бъде спрян. Той и неговите 
ангели ще бъдат затворени на тази земя. Днес сатана обикаля като рикаещ лъв, 
търсейки кого да погълне (виж 1 Петр. 5:8). Но след идването на Исус всяко човешко 
същество ще бъде или взето в небето, или мъртво. Големият измамник няма да има 
какво да прави в продължение на хиляда години. Освен да се скита по мрачната 
опустяла земя сред разрушенията, които е причинил. 

Но забелязахте ли, че Сатана отново ще бъде освободен след хилядагодишната 
ваканция? Това означава, че той ще получи обратно своите последователи. Четем за 
това следното: "И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от 
тъмницата си и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и 
Магога, да ги събере за войната – чието число е като морския пясък" (Откр. 20:7, 8). 

След хилядата години нещата се развиват стремително. Сатана, освободен чрез 
възкресението на неправедните, отново ръководи бунтовническата тълпа. Какво се 
случва след това? Проследяваме развитието на драмата в ст. 9: "И те се разпростряха по 
цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичания град; но огън 
падна от Бога из небето, та ги изпояде." 

Как Светият град, обиталището на светиите, се е озовал там долу? Спомняте ли 
си, че в последната ни глава научихме, че Небесният град – с целия Божий народ в него 
– ще слезе през пространството на тази планета. Тогава всеки, който някога е живял на 
тази планета, ще бъде жив – вътре или вън от града. 
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Представете си тази сцена. Сатана сравнява огромното множество под негово 
ръководство със значително по-малобройната група в града. Множествата са на негова 
страна. До него са и военните лидери от цялата човешка история. Хитлер също е тук. 
Сатана събира своите сили за последната яростна атака на Божия трон. Огромната 
въстаническа армия настъпвам към града. 

Какво се случва след това? Случва се пъкълът. Пъкълът – такъв, какъвто го 
описва Библията – се случва. Огън пада от небето. Земята се превръща в едно голямо 
пламтящо огнено езеро. Но Божият град плува безопасно по него – така, както Ноевият 
ковчег беше запазен от водите по време на потопа. 

Пъкълът ще бъде горещ. Толкова горещ, че грехът и грешниците няма да 
оцелеят. Но след като пламъците свършат своята работа, те ще си отидат. Така, както 
водата в Ноевите дни се оттегли, така ще спадне и огненото езеро. Тогава Бог ще 
извлече красотата от пепелта. Той ще пресъздаде тази земя такава, какъвто бе отдавна 
загубеният Едем (виж 2 Петр. 3:13). 

Бунтът ще е приключил, за да не безпокои никога вече щастливия Универс. 
Грехът няма да съществува – и заедно с него и смъртта, и болестите, и сърдечната 
болка. Най-накрая Исус изпълнява Своето обещание, че кротките ще наследят земята 
(виж Матей 5:5). Бог ще даде тази новородена планета на Своя народ като техен 
постоянен дом. 

Вечно горящият пъкъл няма да омърси нашия нов земен рай. Наистина, 
РЕЗУЛТАТИТЕ от огнения пъкъл ще бъдат вечни. Няма никакво възстановяване от 
него – няма възкресение от последната, втората смърт. Но страданието за онези, които 
сме загубили, няма да нарушава вечната ни радост. Не се радвате, че те няма да страдат 
вечно? 

Днес мнозина настояват за по-сурово наказание на престъпниците – дори 
смъртно наказание за убийците. Но ние никога не сме чували някой да предлага 
продължителни мъчения, за който и да е престъпник, независимо колко тежко е 
престъплението му. Кажете ми, ние по-благородни ли сме от Бога? Понякога съм се 
чудил дали ние чувстваме, че престъпниците могат да бъдат по-милостиви от Бога. 

През лятото на 1976 г. хората от Чоучила, Калифорния, бяха зашеметени от 
отвличането на 26 от местните деца. Това се е случило на 15 юли в 16:15 ч. 
Автобусният шофьор Ед Рей се връщал заедно с децата от лятна ваканция. Внезапно, 
точно пред него, той видял бял микробус, блокирал пътя. Ед натиснал спирачките и 
спрял. Трима маскирани мъже, размахвайки пищови и пистолети със заглушители, му 
заповядали да отиде в задната част на автобуса заедно с децата. 

Както сами можете да си представите, горките деца били отвлечени. Някои от 
тях били зашеметени. Други плачели, молели се или припадали. Eд Рей се опитал да ги 
успокои. Но как би могъл да прикрие собствения си страх? Какво щели да правят с тях 
тези маскирани мъже? 

Скривайки автобуса в бамбуковата горичка, похитителите преместили 
пленниците в два микробуса. След ужасното единадесетчасово пътуване те най-после 
спрели. Смутените, изплашени деца били объркани. Пистолетите сочели към една яма, 
дълбока три стъпки. Те се подчинили, Ед Рей светнал с фаровете и бил изблъскан при 
децата. Ямата била запечатана с метална плоча, спусната долу от огромен багер и най-
накрая покрита с пръст. Ужасените пленници били погребани живи! 

Когато Ед светнал с фаровете се разбрало, че те били в катафалка. Похитителите 
били извършили доста сложна подготовка за своите жертви. Дюшеци, овесени ядки, 
картофен чипс, няколко хляба и вода в изобилие. Имало и две импровизирани тоалетни. 
И, най-важното, две пластмасови вентилационни тръби. Дори вентилатори. 
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Пленниците прекарали шестнадесет часа, погребани в своя гроб. Най-накрая Ед, 
с помощта на момчетата, успял да прокопае тунел към дневната светлина. Ед Рей беше 
герой! И Как се радваше цяла Чоучила! 

Чуйте. Има милиони християни, които мислят, че Бог не е толкова загрижен, 
колкото са били онези похитители. Дали някои престъпници не са по-благородни дори 
и от Бога? Прогонете тази мисъл! 

В Ноевите дни човешкият род бе погубен. Бог не задържа хората безкрайно 
дълго време във водата. И жителите на Содом и Гомор не продължават да горят там, 
край Мъртво море. Но знаехте ли, че библията казва, че те се унищожени от "вечен 
огън"? Точно това са думите. Чуйте. "Содом и Гомор... са поставени за пример, като 
носят наказанието на вечния огън" (Юда 7). 

Вечен огън. С вечни последици, както разбирате. НАКАЗАНИЕТО е вечно, а не 
ПРОЦЕСЪТ НА НАКАЗВАНЕТО. Помнете, заплатата на греха е смърт. Не вечен 
живот в ада. Смъртта означава отсъствие на живот, отсъствие на съществуването. И 
тъй, доктрината за вечния огън не се среща в Писанието, без значение колко искрени 
хора са мислели, че това е така. Това е традиция. Остатък от Тъмните векове. 

Ще ви предложа и една интересна позиция. На кръста Исус плати заплатата за 
греховете на целия свят чрез Своята смърт. Нали? Естествено! Той понесе ли вечно 
мъчение? Разбира се, че не. Тогава, да се казва, че грешниците трябва да бъдат вечно 
наказвани означава, че Исус не е успял да заплати пълната цена за техния грях. И ние 
знаем, че това не е вярно! 

Онези, които пренебрегват смъртта на своя Спасител, в края ще бъдат наказани. 
За доброто на Универса, за доброто на всеки един засегнат, всяка следа от греха ще 
бъде заличена. Най-накрая ще царува вечното Божие царство на мир. 

Но какво има пред вид Библията казвайки, димът от техните мъчения ще се 
издига завинаги? Разрешете на Писанието само да обясни своите собствени термини. 
Знаехте ли, че Библията използва думата ЗАВИНАГИ повече от петдесет пъти за неща, 
които вече са свършени? Например, в 1 Царе 1:22 ние четем, че Анна обеща на Господа 
Самуил "завинаги". Още ст. 28 обяснява: "През всичките дни на живота си ще бъде 
посветен на Господа". 

Тук вече е ясно. Докато нечестивите живеят, докато съзнанието действа, те ще 
горят. За някои това може да са само няколко минути. Други ще страдат по-дълго. Но 
дори Хитлер най-накрая ще поеме своя последен дъх. Самият сатана ще бъде наказан в 
края на хилядата години. Това е, което докладва Библията. "...не ще те има до века" 
(Езек. 28:19). 

Може би се чудите: 
– Защо Бог трябва да чака хиляда години, за да приключи с греха? 
Ето защо. Бог няма да унищожи нечестивите докато целият Универс не разбере 

напълно защо – докато ти и аз не разберем. Затова Павел говори за време, когато 
"светиите ще съдят света". Помните ли? 1 Кор. 6:2. По времето на нашите хиляда 
години в небето, ние ще разберем Божиите постъпки с обичаните ни, които сме 
изгубили. Ще видим, че Бог наистина е направил всичко възможно, за да спаси всеки 
човек. Тогава ще бъдем подготвени да бъдем свидетели на единствената и ужасна 
присъда над изгубените. 

Приятелю, помисли за отчаянието в сърцето на Спасителя, ако ти липсваш там. 
Никой не би могъл да заеме твоето място. Нито милионите спасени. Нито всички 
прославящи ангели. Твоят Небесен Баща има нужда от теб там! Не Го огорчавай! 

Как ще бъде наранено Божието сърце в деня на пъкления пламък! Много 
отдавна Исус плака за осъдения град. "Ерусалиме! Ерусалиме!... Колко пъти съм искал 
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да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилата си, но не 
искахте!" (Матей 23:37). 

– О, Ню Йорк! Колко често съм стоял край твоите стоманени върхове и съм 
викал над  Таймс Скуеър и Бродуей, но ти не искаше да чуеш! 

– О, Лондон, колко често гласът Ми се е сливал с този на Биг Бен, удрящ 
камбаната на краткостта на времето. Но ти пренебрегна предупреждението Ми. 

– О, скъпа планета в бунт, колко търпеливо съм чукал на твоите сърдечни врата, 
подканяйки те да Ме пуснеш да вляза. Опитах се да те спася от горенето. Но ти не 
пожела! Сега вече е много късно! 

Но, приятелю, днес все още има време. Не зависимо дали го осъзнаваш или не, в 
този момент ти решаваш дали да бъдеш вътре или вън от Светия град. Не трябва да 
бъдеш заключен отвън заедно със сатана, когато огънят пада. Ти можеш да бъдеш в 
безопасност вътре заедно с Господ Исус Христос! 

Мисля си за австралийския дървар, който построил малко бунгало в средата на 
гората. Една вечер, когато се връщал от работа, пред очите му се разкрила ужасна 
картина. Горски пожар бил унищожил неговия малък дом. Останала била само малка 
димяща купчина пепел. 

Той се скитал там, където стоял старият курник. Той също представлявал 
купчина пепел и обгоряла тел. В краката му лежал куп овъглена перушина. Той 
небрежно я отметнал. И какво мислите, че се е случило? Четири малки пухкави бебенца 
се показали от долу. Четирите пиленца оцелели, подслонени от майчината любов. 

Приятелю, искаш ли да бъдеш покрит, когато огънят падне на тази планета? 
Можеш да бъдеш. Можеш да се подслониш в твоя Спасител още сега. 
 
 

ГЛАВА 4 
БУНТ В РАЯ 
Умиращи от глад бебета. Осиротяващи деца. Опустошени от война народи. 
– Ако Бог е любов – защо? 
От неизброимите съкрушени сърца по целия свят се издига болезнения вик, 

яростният въпрос: 
– Защо, Боже? Ако Ти наистина ни обичаш, защо не ни помагаш? Ако Ти се 

всемогъщ, защо не спреш нашето страдание? Как сме се озовали в това състояние? 
Смущаващи въпроси! Жизненоважни въпроси, заслужаващи разумни отговори. 

Ние ще намерим отговорите в Откровението, последната книга на Библията. 
Така ние навлизаме в четвъртата глава, фокусирана върху пророчествата на 

Откровението. Ще разясним историята на Великата борба между доброто и злото, 
бушуваща в пророчествата на тази удивителна книга. 

Наистина, нещата в този свят не трябваше да се развият по начина, по който 
стана това. Връщайки се към началото, когато Бог ни даде Едемската градина, нямаше 
никакви оръжия. Нито замърсяване. Нито затвори или болници. Нямаше нужда от 
полицаи или войници – нито дори от проповедници! Тази земя излезе от ръката на 
нейния Създател чиста и съвършена. И беше построена, за да остане в това състояние. 

Е, добре, какво се е случило тогава? Това е историята на една планета в бунт. 
Бунт на земята, който започна с война в небесата. Да – война в небесата, на всички 
места! Нека да прочетем сега в Откр. 12:7-9: "И стана война на небесата: излязоха 
Михаил и Неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите 
ангели; обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде 
големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами 
цялата Вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него." 
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Можете ли да си представите тази космическа драма? Бунт в небето! Въставане 
на Сатана и неговите ангели против управлението на Бога. Но бунтът не успя. дяволът 
и неговите множества бяха свалени от небето на тази земя. Но как се появи Сатана? И 
от къде той взе своите нечестиви ангели? Бог ли създаде злото? 

Не. Бог създаде един съвършен ангел на име Люцифер, който се превърна по 
собствено желание в дявол. Намираме описанието на тази история в Езек. 28 гл.: "Ти бе 
херувим, помазан за да засеняваш; и Аз те поставих, така щото беше на Божия свят 
хълм; ти ходеше всред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, 
когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в теб. Сърцето ти се надигна поради 
хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята" (ст. 
14, 15, 17). 

Виждате ли, какво се е случило? Люцифер, един от Божиите помазани, като 
глава на ангелите, се възгордя. Той злоупотреби с влиянието на неговата власт. 
Неговите измами бяха толкова големи, че една трета от небесните ангели се 
присъедини към бунта му (виж Откр. 12:4). 

Как можа един съвършен ангел да даде начало на бунта? Нещо погрешно ли 
имаше в начина, по който Бог бе създал Люцифер? Не, по-скоро това се случи, защото 
Бог му беше дал свобода – сила да избира собствения си път. Бог можеше да създаде 
робот, програмиран да бъде марионетка и да се подчинява без втора мисъл. Или без 
мисъл изобщо. Но Бог не би направил това. Той обича Своето семейство и копнее за 
нашата любов. И любовта не може да бъде заповядана или програмирана. Ние 
отговаряме чрез свободния избор на цененето на Божията любов. 

Така, както не може да съществува любов без свобода, не може да има свобода 
без риск. Свободата носи благоприятната възможност за злоупотреба. същата свобода, 
която предлага любов, може и да я откаже. Същото упражняване на избора, който се 
подчинява, може и да се разбунтува. Опасен риск, наистина, е тази сила да се избира. 
Но Бог пожела да рискува дори Своя трон заради нашата свобода и любов. 

Когато въставането на Люцифер узря в открит бунт, той атакува Божия трон. 
Четем за това в Исая, 14 глава, започвайки от 12 стих: "Как си паднал от небето ти, 
Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите! А ти 
думаше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите 
звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, 
ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния" (ст. 12-14). 

За доброто на Универса, Бог не можеше да допусне подобен егоистичен тиранин 
да има надмощие. Затова Той прогони дявола от небето на заточение на тази планета. 
Но защо Бог не унищожи бунта още там и още тогава? Той можеше да си спести много 
неприятности по този начин. Можеше да си спести кръста! 

Но не, Бог позволи на Своя съперник да живее в полза на Универса. Сатана 
претендираше, че може да предложи по-добра форма на управление. Единствения 
начин да се обясни тази лъжа бе да се даде възможност на бунтовника да докаже 
мнението си и да развие принципите си. Само тогава Универсът можеше напълно да 
разбере, че Божият път е най-добрия, че страдания и смърт очакват онези, които се 
скитат далеч от Неговата любов. 

Защо Сатана беше заточен точно тук? Защото този свят скоро щеше да стане 
театърът на Универса. Бог имаше специален план за тази планета. Той искаше да засели 
нашата планета с човешки същества, създадени по Негов образ. Бог имаше много 
ангели за компания, но сега Той имаше нужда да даде начало на семейство. 

Не би било трудно за нас да разберем защо Бог искаше деца. Какво прави 
семейната двойка с двойни приходи да прекъсне мира и просперитета си заради скъпия, 
любящ, но понякога безспирен нарушител на спокойствието? Може да имаме приятели 
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– както Бог имаше ангели – но съществува и някакъв глад да имаме и отглеждаме деца, 
създадени по наш образ. Един копнеж да обичаме и да се грижим за нашето потомство. 
Ето защо Бог ни създаде по Негов образ, по Негово подобие. 

Библията ни казва, че Бог вдъхнал в ноздрите на Адам жизнено дихание. Не 
можете ли да си представите нашия небесен Баща, приведен над Своята любима рожба, 
нежно споделяйки Своя собствен живот? 

Чрез създаването на човечеството по Своя образ Бог ни даде свобода на избора. 
Не да се движим по релсите на Неговата воля като локомотив, без да имаме наш 
собствен път. По-скоро, като свободни морални личности Той ни даде управляващото 
кормило – способността да правим онова, което искаме. Бог знаеше, че ние не бихме 
били щастливи, ако не сме свободни. И само чрез тази свобода ние бихме могли да 
отговорим на Неговата любов. 

Създавайки ни по Свой образ, Бог пое по-нататъшен риск. Той ни даде и 
владение – отговорността да се грижим за собствените си деца. Вие виждате, каква 
опасност се крие тук. Защото ако ние някога се заблудим, всички около нас ще страдат. 
Наистина, ужасен риск е тази отговорност за другите. Но Бог знаеше, че ние няма да се 
чувстваме пълноценни без нея. 

Тогава нашият Баща надари човешкото семейство с най-доброто, което можеше 
да даде. Той не задържа нищо. Представете си сочните зелени поляни, обсипани с 
дъгата от цветя. Богати благоуханни гори. Чисти струящи ручеи. Дървото на живота. И 
другото дърво – дървото, което предлагаше смърт. 

Защо Бог засади там това дърво на изкушението? За да подмами Адам и Ева? Не. 
Бог представи това дърво като тест за тяхното доверие и лоялност. Той ги увери, че 
всичко, което би могло да ги направи щастливи, вече е тяхно чрез Него. Но ако те 
някога пожелаеха да се усъмнят в неговото ръководство, някой друг щеше да им 
предложи друго мнение. Сатана-змията беше нетърпелив да ги съблазни да се откажат 
от любовта на техния Баща. Изборът беше техен. 

И залогът беше голям. Това бе въпрос на живот и смърт. Ако те някога 
напуснеха Бога, щяха да умрат, предупреди ги Той. Това не беше произволно 
изречение. То беше основният факт на живота. Бог не е само Автор и Поддръжник на 
живота. Отделено от техния извор, човечеството вече не би съществувало – така, както 
клончето, отсечено от дънера. И ако те съгрешаха, цялата човешка раса щеше да бъде 
обречена. Всички техни деца и децата на техните деца щяха да бъдат погребани в 
гроба. 

И един тъжен ден това се случи. Историята ви е позната. Нашите първи 
родители бяха победени от фаталната заблуда, не нещо не е наред с Божията грижа, че 
Бог не може да даде онова, което би могла да осигури змията. Внезапно приятелството 
беше прекъснато! Скъпите Божии деца станаха странници и сираци. По свой собствен 
избор! 

Грехът незабавно взе своята жертва. Отчуждението и разногласието нарушиха 
хармонията и щастието. Адам и Ева се криха от Бога – или поне се опитаха да направят 
това. Неохотно, Бог им напомни, че ти би трябвало да умрат. 

Но тогава Той ги изненада с някои добри новини, които ние наричаме 
Евангелие. Смъртта щеше да съществува, да. Но Той щеше да понесе тяхната смърт 
върху Си. Той щеше да плати цената със собствената Си кръв. 

Те трябваше да напуснат градинския си дом, но Бог щеше да ги придружи в 
тяхното изгнание. Пот и болка щеше да е съдбата им, но Бог щеше да ги подкрепя. И 
когато се изпълнеше времето, Той щеше да дойде на тази планета за да осъществи 
Своята силно рискована мисия. 

Как направи това? 
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Исус напусна небесния трон, за да бъде заченат в корема на едно селско момиче. 
Представете си само! Могъщият Създател Бог стана творение, затворено във времето и 
пространството. В същност, Бог беше Този, Който работеше в дърводелската 
работилница и се присъедини към изменническата раса. Бог беше Този, Който живя в 
бедност, Който ожадняваше от обедната жега. Бог беше Този, Който се изморяваше и 
спеше в подхвърляната от бурята лодка. И всичко това – защото Той ни обичаше и се 
нуждаеше от нашето приятелство! 

Какъв прием получи Бог от нас? Новият завет докладва тъжната история, че 
Неговият народ отказа да Го приеме. Какво горчиво разочарование! Да, огромни тълпи 
следваха Господа, но те предимно искаха да видят Неговите чудеса и да бъдат 
излекувани от болестите си. Само неколцина се стремяха към приятелство с Него! 

Няколко ученици вярно Го следваха, но дори те бяха прекалено задълбочени в 
своите спорове, за да осъзнаят, че самият Бог ходеше, говореше и спеше заедно с тях. В 
нощта преди Неговата смърт те се караха, кой от тях ще се класира първи. Те дори не 
слушаха, когато Исус се опита да дискутира върху Своята жертва за тях на следващата 
сутрин. Той трябваше да измие краката им като слуга, за да спечели вниманието им и 
да им покаже, какво означава да си велик. 

Кризата се появи късно през нощта в градината, наречена Гетсимания. Нека да 
наблюдаваме Исус, когато се сгромоляса под смъртното угнетение, което заплашваше 
да разруши живота Му. 

Каква е тази черна мъгла, която задушава душата Му? Това е вината на нашия 
грях. Греховете ни спъват спасителната връзка с Неговия Отец, която поддържаше 
Спасителя тук, на земята. Когато Той обмисляше цената, която трябваше да бъде 
платена, Той падна по лице в молитва: "Отче Мой, ако е възможно, нека чашата на 
страданието Ме отмине. Обаче не Моята воля, но Твоята да бъде! Но, Отче, ако има 
някакъв друг начин, по който можем да ги спасим – кажи Ми!" (виж Лука 22:42). 

Нямаше друг начин. Критичното решение трябваше да бъде взето в тази окъпана 
от лунната светлина градина. Щеше ли да мине през всичко това? Или виновното 
човечество щеше да понесе заслуженото си наказание? 

Отчаяно нуждаейки се от подкрепата на Своите ученици, Той ги умолява да се 
молят за Него. Но те не изглеждат много загрижени. Изморени от своите спорове, те 
скоро заспиват. Три пъти нашият Господ, залитайки, се връщаше при тях, за да чуе 
някоя дума на подкрепа или окуражение, че жертвата на душата Му няма да е напразна. 
Но всеки път Той бива посрещнат от интензивното им хъркане. 

Какъв натиск да захвърли всичко и да се върне на небето! И защо не? Враговете 
Му се приближават, за да Го арестуват. Приятелите Му изглежда не ги е грижа. Каква 
полза ще има да се принася в жертва заради тях? 

Докато Христос обмисляше какво да прави, съдбата на човечеството трепереше 
на везните. Най-накрая, сред горчива агония, Той взе решение. Исус ще отиде на 
кръста! той ще изстрада гнева на божествената справедливост и сатанинските мъчения. 
Ще мине през гроба, за да възстанови прекъснатата връзка със Своите грешни деца. 

Докато тълпата извършваше среднощния си арест, спящите ученици се 
събудиха. Те станаха и хукнаха да бягат. Всички от тях избягаха, за да спасят живота 
си. Сега Божият Син Си позволи да бъде окован и изтикан на двора. Там Неговите 
врагове – онези, които беше дошъл да спаси – Го осъдиха в най-жалката пародия на 
съд, която този свят някога е виждал. 

След като е бичуван, докато шурна кръв, Христос е поведен към най-
болезнената и позорна смърт. Дрехите Му са Му отнети. Сега Той виси на жестокия 
кръст. Побеснелите мъчители се подиграват на окървавения Господ, докато Той се 
гърчи в агония. Но много по-лошо от физическите мъчения е отделянето от Неговия 
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Отец поради нашите грехове. Изпълнен с ужас, Той вика: "Боже Мой, Боже Мой, защо 
Си Ме оставил?" 

Защо, Боже? Исус също се чудеше! 
Кажи ми, приятелю, защо Небесният Отец ТРЯБВАШЕ да остави Своя Син? За 

да може да приеме теб и мен! Чуй този сюблимен пасаж от вдъхновената книга на Е. 
Вайт "Животът на Исус": 

"Непорочният Божи Син увисна на кръста с наранена от бичуване плът. Същите 
ръце, които тъй често се бяха протягали, за да благославят, бяха приковани на 
дървените греди. Нозете, които тъй неуморно ходеха, за да служат и вършат услуги от 
любов, бяха забити с шипове за дървото. От треперещите Му устни се издигна 
плачевен вик и всичко това, което понесе – кървавите капки, стичащи се от главата Му, 
от ръцете Му, от нозете Му, агонията, разтърсила тялото Му и неизказаната мъка, 
изпълнила душата Му, когато Отец се скри от Него, заявяват на всеки човек: заради 
тебе Божият Син се съгласи да понесе товара на вината, заради тебе Той разруши 
царството на смъртта и разтвори вратите на рая. Този, Който усмири разярените вълни 
и ходи по бурното море, Който принуждаваше демоните да треперят и болестите да 
напускат жертвите си, Който отваряше очите на слепите и възвръщаше мъртвите към 
живот, принесе Себе Си на кръста като жертва и то от любов към теб. Той, Носителят 
на греха, понесе гнева на Божията справедливост и заради тебе Сам стана грях" (бълг. 
изд., София, 1992, стр. 424). 

Христос не беше извършил нищо лошо. Но като наш Заместник Той пое 
наказанието ни. Той бе признат за виновен, за да може на нас да ни бъде простено и да 
живеем с Него за винаги. 

Христос е разпънат между двама разбойници. Те се присъединяват към тълпата, 
запращаща обиди към Спасителя. Но единият от тях започва да осъзнава, че се случва 
нещо необикновено. Някой невинен умира – един Спасител, умиращ за собствения му 
грях. Надеждата извира в гърдите му. Може би все още не е късно! Той отчаяно се 
хвърля към милостта на Онзи, Когото самият той доскоро осмиваше. И приемането 
идва бързо. Умиращият Спасител обещава място в рая на умиращия разбойник. 

Когато Исус умира, Той триумфиращо заявява: "Свърши се!" Мисията е 
изпълнена! Човечеството е изкупено! Отново Божии деца! 

Вече няма страхливо криене, както Адам и Ева се скриха от срам от техния грях. 
Ние бяхме осиновени! Нашият небесен Баща ни иска обратно у дома. Ще дойдеш ли? 
Ще приемеш ли Неговия дар на спасението като по-скъпоценен от всичко, което 
познаваш? Изборът е твой. 

Чрез Своя живот и смърт Христос извоюва обратно всичко, каквото беше 
изгубил. Той ще възстанови всичко, на което се е радвала човешката раса в Едем. Нека 
да разгледаме няколко момента, когато приключваме изследването си, за да надникнем 
в райския дом, който Исус ни е обещал. Ще намерите описанието му в Откр. 21:1-5: 

"И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха; 
и море нямаше вече. Видях и светия град, Новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, 
приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който 
казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови 
люде и Сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и 
смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. 
И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко". 

Помисли за това, приятелю – всичко става ново! И всичко това е за теб! Какво 
ще направиш тогава? 

Когато разсъждаваме за нашия отговор на Божията любов, аз си спомням за 
малкия пудел, който се почувствал като в капан в къщата на стопанина си. Завиждайки 
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на децата, които сторели навън снежен човек, той копнеел за някаква възможност да 
избяга на свобода. Най-накрая той успял да се промуши през вратата. 

Удовлетворен, че най-после се е отървал,той тичал напред-назад по двора и 
обикалял около снежния човек. Но скоро малките му крачета започнали да изстиват. 
Ентусиазмът му се изпарил. Най-накрая той заключил, че макар да е толкова 
еднообразно, у дома е най-хубаво. Ограничението на дома предлага топлина и 
безопасност. По-студен и по-мъдър, той хленчел пред входната врата. Разбира се, 
неговият стопанин пуснал малкия каещ се приятел обратно в къщи. 

Кажи ми, приятелю, ти като този пудел ли си? Изморен от бягане около топлия 
Бащин дом? Треперещ от срам и вина? Тогава влез в дома на твоя Небесен Баща, 
където е топло. Живей в Негова любов и бъди в безопасност за винаги. 
 
 

ГЛАВА 5 
КОГАТО ЗВЪНИ ЧЕРВЕНИЯТ ТЕЛЕФОН 
Октомври 1962 г. Кризата с Куба. Вражески снаряди, скрити в задния двор на 

американците! 
Президентът Кенеди отговаря със смела морска блокада. Но съветските кораби 

се движат безпощадно напред. Това ужасно разкриване на картите на суперсилите! 
Внезапно осъзнаваме, че се намираме на прага на Третата световна война. Светът 
затаява дъх. Най-после руснаците отстъпват. 

Тогава се отървахме на косъм. Но какво ще се случи следващия път?  
След събитията около Куба двете суперсили се сблъскаха с необходимостта за 

директен контакт по време на криза. Веднага. Точно. И тъй през август 1963 г. те 
свързаха Москва и Вашингтон с гореща телефонна линия. 

Червеният телефон, както го наричаме сега, ни служеше добре. За първи път го 
използвахме през 1967 г. по време на безумните моменти на Шестдневната война. По 
време на следващия сблъсък между араби и израелци горещата линия звънна отново. 
Неколцина американци разбраха опасността от онази октомврийска криза на 1973 г. 
Колко близо бяха суперсилите до войната! 

Ние все още сме зависими от горещата линия. Тя е нашата последна надежда 
срещу Съдния ден. Спомняте ли си рекламната кампания на Уолтър мондейл със 
звънящия червен телефон? Неговото становище бе, че Америка трябва да има лидер, 
благодарение на когото да избегне ядрената война. 

Разбира се, имаме нужда от лидери, на които да можем да вярваме. Но кой в 
действителност се обажда по червения телефон? Толкова пъти сме били на ръба на 
Третата Световна Война. Но бизнесът си продължава както обикновено. Дали някоя 
свръхестествена сила не задържа ветровете на конфликта? Ако е така, за колко време? 
В Откр. 7 гл., започвайки със стих 1, ни се пояснява: 

"След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи 
четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито 
върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на 
живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да 
повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, 
преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог" (Откр. 7:1-3). 

Ветрове на каишка! Ангели, задържащи ветровете на войната и унищожението. 
Включително и ядрената заплаха. Забраняващи на историята да приключи точно по 
този начин. 
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Защо Бог забавя края на света? Защото преди това нещо трябва да се случи с 
Неговия народ. Преди да дойде Исус ние трябва да получим печата на живия Бог. 
Очевидно да си запечатан е  твърде важно. Да изследваме ли този въпрос по-обстойно? 

Откр. 7 гл. продължава с описанието на това, как 144 000-те светии ще бъдат 
запечатани. Дванадесет хиляди от всяко от дванадесетте Израйлеви племена. 

Числото дванадесет е символ на пълнота. Пълната година има дванадесет 
месеца. Христос призова дванадесет апостола. Светият град има дванадесет бисерни 
порти. И старозаветният Израил води началото си от дванадесет отделни племена. 

Но тогава хората от различните Израйлеви племена са започнали да сключват 
бракове помежду си. Днес вероятно ще е невъзможно да се открият точно 12 000 
чистокръвни членове на всяко от старите дванадесет племена. Значи, тази съпоставка с 
Израил трябва да е символична. Кои са истинските Израйлеви чада сега? 

Съгласно Новия завет, вярващите в Исус са избрания Божий народ. Не 
съобразно техния национален произход. Но поради вярата им в Христос. Всички Божии 
обещания, дадени на Авраам, днес принадлежат на християните. В Исус ние ставаме 
нови израилтяни (виж Гал. 3:29). 

И тъй,  символичните 144 000 израилтяни (или в същност Божии последователи) 
представляват пълното семейство на всички вярващи в края на световната история. 
Огромното множество от всички народи, които са победили в последната земна криза. 
Онези, които са получили Божия печат. 

Един мой приятел сподели с мен личната си опитност, която ми помогна да 
разбера какво означава да бъдеш запечатан. Като момче посещавал едно малко селско 
училище. Тринадесет ученици от осем класа в една и съща стая. Учителката била 
осемнадесет годишно момиче, току-що завършило гимназия. Както сами можете да си 
представите, тя се стараела стриктно да спазва всички наредби и правила в училището. 
Скоро нейните старания да поддържа реда и дисциплината се превърнали в загубена 
битка. 

Един следобед в двора на училището моят приятел се присъединил към 
съучениците си, оплакващи се от училището. Той изразил своята антипатия към 
учителката. Колко много мразел нейните правила! Колко би желал тя да се махне от 
там! 

Точно тогава той хвърлил поглед през отворения прозорец. Там стояла онази 
бедна учителка, раменете й се тресели от ридания. Видът на нейната скръб го пронизал 
като меч. Сега той осъзнал, че лошото поведение означава нещо повече от простото 
нарушение на правилата. Той бил наранил сърцето. Смазан от угризенията на съвестта 
и покаянието, той решил да стане ново момче. И наистина станал! 

Приятелю, това е опитността на запечатания Божий народ. Те са научили, че 
отдаването на греха означава нещо повече от нарушаване на Божия закон. То наранява 
и Неговото сърце. И те решават по-скоро да умрат, отколкото да направят това. 
Виждаме това становище на Божия народ, изразено в Евр. 8 гл. Нека да прочетем стих 
10. 

"Защото ето завета, който ще направя с Израйлевия дом след ония дни, казва 
Господ: Ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда 
техен Бог и те ще бъдат Мои люде" (Евр. 8:10). 

Умът в хармония с Божия закон. Това означава да имаш небесен печат на челото 
си. 

Върнете се заедно с мен при Откровението. В 14 глава ние отново символичните 
144 000. Този път те имат Божието име написано на челата им. В библейските времена 
родителите са избирали на децата си имена, с които са искали да представят характера, 
който те биха желали децата им да развият. Днес ние обикновено назоваваме децата си 



 22 

в чест на наши роднини или други известни личности. Или просто харесваме 
звучността на името. Но независимо дали си даваме сметка или не, дори сега всяко име 
има свое специално значение. 

Можете ли да се досетите, какво означава моето име – Джордж? "Земеделец. 
Фермер." Името на моята съпруга Нели означава "Притежател на женски добродетели". 
Какво означава вашето име? Отидете някой път в библиотеката и проучете. Вижте, 
дали вашето име в действителност отразява характера ви. 

Подпечатаните светии, които носят Божието име, отразяват Неговия характер. 
Неговата вярна любов. Те не са осквернени от лицемерие. Вместо това те остават чисти 
като девици в тяхната връзка с Бога. И те знаят Неговите заповеди. Забележете 12-ти 
стих: "Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и 
вярата в Исус." 

Вяра в Исус. Пазене на Божиите заповеди. Те вървят ръка за ръка в 
получаването на печата. Бог чака, докато ние се научим, как да вярваме и да се 
покоряваме. Откриваме повече информация за тези запечатани светии във вестта, в 
която те вярват. Откровение, гл. 14, ст. 6 и 7: 

"И видях и друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното 
благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език 
и люде. И каза 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". 

Един ангел с вест. Призоваващ целия свят да служи на Създателя. Да се 
подготви за съда. Да приеме спасението. 

Някои казват, че Благовестието принадлежи на Новия завет. Но забележете, че 
то е наречено "вечното благовестие". То е било заедно с нас от деня, в който грехът се 
появи на нашата планета. 

Представете си сцената в Едемската градина. Адам и Ева се колебаят под 
дървото, вкусвайки аромата на забранения плод. Внезапно тръпки ги побиват. Острата 
студена болка на вината и срама. Зъзнейки в своята голота, те се скриват с надежда за 
защита в горските гъсталаци. Когато се навеждат сред тучния си зелен затвор, ги 
обхваща ужас. Те си спомнят Божието предупреждение. В деня, в който съгрешат, те 
трябва да умрат. И ето, Той идва да ги убие! 

Но не. Бог не ги умъртви. Вместо това, Той нежно покрива срама им с кожата на 
животно. Какво става тук? Защо ги остави да живеят? 

Дали наистина те умряха в онзи ден? Помислете върху това. Какво трябва да 
направите, за да получите дреха от кожа? Трябва да убиете. Невинно животно, по всяка 
вероятност агне, беше наказано вместо осъдената двойка. Тъй като заместник умря 
заради тяхната смърт, те можеха да живеят. Един щастлив живот, свободен от срам и 
вина. 

Знаете, кого символизираше този заместник. Нашият Господ Исус Христос, 
великото Божие Агне. Той ни предлага спасението като дар. Безплатно, но не евтино. 
То струва Неговата смърт на кръста. 

Това е вечното Благовестие. Основата на християнството. И ние го намираме 
при вратите на Едемската градина. 

Като освежаващ планински поток, благовестието тече през целия Стар завет. 
Вземете, например, опитността на Авраам и неговия син Исаак. Когато те уморено са се 
изкачвали по склоновете на планината Мория, възрастният баща потръпвал при 
мисълта за загубата на единствения си син. Тогава той си спомни за благовестието: 
"Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгарянето" (Бит. 22:8). Самият Бог промисли 
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жертвата за греха! Това беше тяхната надежда по време на историята от Битието! И 
това е и нашата надежда днес. 

За съжаление, Авраамовите потомци забравиха благовестието. Затова Бог ги 
доведе до планината Синай и отново ги научи на значението на жертвата. Всяко 
окървавено агне на олтара им напомняше за вярват в кръвта на техния идващ Спасител. 

При планината Синай Бог им напомни и нещо друго. Намираме го в Изход 20-та 
глава. При сътворението Бог беше дал на чадата Си седмично напомняне, за да вярват в 
Него. Нека да прочетем това, започвайки със ст. 8: "Помни съботния ден, за да го 
освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, 
който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа... защото в шест дни 
господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си 
почина. Затова Господ благослови седмия ден и го освети" (ст. 8-11). 

"Помни съботния ден". Защо? Защото съботата ни призовава да спрем нашите 
дела и да си починем в Божието дело за нас. Той свърши сътворението за шест дни и си 
почина на седмия. Тогава покани чадата Си – които не заслужаваха нищо – да споделят 
освещението на Неговото дело. 

Заповедта за съботата се различава от всички останали. Всички останали 
заповеди ни казват какво трябва да правим за Бога и за ближния си. Но съботата ни 
отвежда от човешките дела. Да си починем в Божието дело за нас. И това е 
Благовестието! Без съботната почивка нашето подчинение би било законничество. 

Елате заедно с мен благоговейно при Голгота. Петък след обед е, почти време за 
се приветства съботата. Исус, висящ на кръста, си спомня всичко, което е направил за 
спасението ни. Тогава, с последния Си дъх, Той прогласява: "Свърши се!" Мисията е 
приключена! Човечеството е изкупено! 

Исус отново Си почива от Своето дело в събота, точно така, както направи след 
Сътворението. Само че този път в гроба. След съботната почивка Исус възкръсва и се 
възнася към небесния трон. 

Можете ли да разберете, как съботата се превръща в най-великото учебно 
помагало на Благовестието? Най-светлата неонова обява, изявяваща Голготската 
свобода? Седмица след седмица тя ни напомня, че ние не можем да спасим сами себе 
си – ние трябва да се доверим на Исус. И в този свят, измъчван от атеизъм, съботата 
свидетелства, че ние не сме се развили по случайност. Бог ни е създал. Ние сме Негови 
чада. 

Сега да обърнем на Изход 31 глава. Виждате ли, защо Исус се обяви за 
"Господар на съботата"? Защото тя ознаменува Неговите две велики дела в наша чест – 
сътворението и спасението. Ние показваме вярата ни в Исус, нашия Създател и 
Изкупител, чрез почиване на седмия ден. Съботата подпечатва нашата връзка с Него. 
Виждаме това в ст. 13: "Съботите Ми непременно да пазите, защото това е знак между 
Мене и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз Съм Господ, Който ви 
освещавам." 

И тъй, съботата е знакът между Бога и Неговия народ. При сътворението Бог 
"освети" седмия ден. Тоест, Той го отдели от другите дни на седмицата. И сега, 
посредством съботата Бог ни отделя от света, за да ни запечата като Негова 
собственост. 

Но мнозина от нас не искат да бъдат отделени от света. Ние по-скоро бихме се 
слели с тълпата. Защо е тази странна прибързаност да се преобразяваме? 

Защо толкова се ужасяваме от мисълта да сме различни? Къде е пламенният 
индивидуализъм, който направи героите и мъчениците от миналото? Какво се е 
случило с вълнението, когато заемаме нечия позиция? Изглеждаме като хипнотизирани 
от детската игра "Следвай диригента". 
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Маргарет Аплегарт е автор на възхитителната книга, наречена "Хората като 
ходещи дървета". В нея тя разказва историята – истинска, но почти невероятна – на 
Джийн Хенри Фейбър и неговите изследвания върху гъсеничните вериги. 

Изглеждало е така, сякаш тези гъсеници се скитат безцелно, следвани от много 
други, които са се движели тогава, когато водачът им се е движел, спирали са, когато 
той е спирал и са ядели, когато той е ядял. Боровите иглички са техния основен 
източник на храна. 

Един ден Фейбър направил следния експеримент. Той напълнил една саксия с 
борови иглички (каквито те обичали) и тогава подредил гъсениците в кръг по ръба на 
саксията. както сами се досещате, те веднага започнали да се движат бавно около ръба 
на саксията, като всяка една от тях следвала предшестващата я. Да, познахте. Те 
продължавали да извършват тази безсмислена работа седем дни, без да спрат нито 
веднъж за храна – докато една по една не започнали да се строполяват. 

Не. Не винаги е безопасно да се следва тълпата. Да се следва общественото 
настроение в дните на Христос би означавало да Го отхвърлите. Чуйте рапортът на 
офицерите, изпратени да арестуват Исус, но върнали се без Него. "Служителите 
отговориха: Никога човек не е говорил така, както Тоя Човек. А фарисеите им 
отговориха: И вие ли сте заблудени? Повярвал ли е в Него някой от първенците или от 
фарисеите?" (Йоан 7:46-48). 

Това беше въпросът, който обезкуражаваше толкова хора да не следват Исус. Те 
са били дълбоко затрогнати от Христовата вест. Но когато им се напомняше, че 
църковните лидери са Го отхвърлили, те предаваха съвестта си и губеха вярата си. Не 
се ли сблъскваме и ние със същия проблем днес? 

Истината все още изгаря със своето осъждение човешките сърца. Тя може да е 
плашеща истина. Може да звучи странно за съвременния слушател. Може да засяга 
деня, който Бог казва да помним. И тук са тези, които питат: 

– Уважаваните водачи в наши дни приемат ли я? Тя била ли е получена от 
движещата сила на религиозната мисъл? 

Съботната почивка, както разбирате, отделя Божия народ от света. Бихте могли 
да кажете, че тя ни предпазва да не станем гъсенична верига! Не че седмият ден крие 
някаква особена стойност в себе си. Стойността се крие по-скоро в това, което този ден 
представлява. Позволете ми да илюстрирам, какво имам пред вид. 

Вземете парче червен плат. Само по себе си то не представлява нищо. Но 
добавете към него парче бял и парче син плат и ги зашийте заедно като френския 
трикольор. Французите ще умрат за своя флаг! Зашийте ги като Юниън Джак и 
британците ще дадат живота си за него! И ако вие зашиете тези обикновени парчета 
плат на Звездите и Ивиците, американците няма да пожалят живота си за него! 

По същия начин Бог взе един обикновен ден. Но тогава Той го отдели от другите 
дни на седмицата и направи съботата. Той я направи да представя най-великите неща, 
който е извършил за нас. Ето защо и ние Му служим. 

Помните ли онази ангелска вест от Откр. 14 гл.? Тя повтаря думите на 
Съботната заповед: "Поклонете се на Този, Който е направил небето и земята." 

Значи съботата е в основата на истинското богослужение. Тест за нашата 
решителност да служим на Бога. 

Можете да си представите, как Сатана мрази съботата. Защото тя е знак за 
връзката ни с Бога. И дяволът не иска ние да бъдем запечатани. Той не иска ние да 
бъдем свободни. 

Връщайки се назад във времето, на бреговете на Мисисипи, Ейбрахам Линкълн 
стоял близо до пазара за роби. Той наблюдавал трагичната картина на раздялата между 
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цели семейства. Техните съкрушаващи сърцето ридания пронизвали душата му. 
Свивайки юмруци, той се заклел: 

– Ако някога имам шанс да се преборя с това, ще го направя без колебание! 
И той го направи. 
Преди великото Линкълново освобождение един роб на име Джо бил изложен за 

продан на пазара за роби. Горчиво негодуващ, той мърморел: 
– Няма да работя! Няма да работя! 
Но въпреки всичко един заможен господин го купил. 
Той завел Джо до каретата и те заминали от града към плантацията. Там, край 

езерото, стояло едно малко бунгало. С перденца, цветя и каменна пътечка към него. 
Тогава новият господар спрял каретата. Обръщайки се към Джо, той се усмихнал: 

– Това е новият ти дом. Ти не трябва да работиш за него. Купил съм те, за да те 
освободя. 

Джо мълчал поразен. Тогава очите му се напълнили със сълзи. Смаян, той 
възкликнал: 

– О, господарю, ще ти служа за винаги! 
Един ден, много отдавна, Някой от далечна земя, погледна към нас, тук долу. 

Той видя робството ни към сатана и чу вика ни за свобода. Той реши: 
– Някой ден ще получа шанс да се преборя с това и ще го направя без 

колебание! 
Исус направи точно това. Чрез Своята смърт Той ни освободи. 
И Той е приготвил за нас едно прекрасно място. Надминаващо и най-яркото 

въображение. Скоро Той ще се върне, за да ни заведе у дома. За да бъдем с Него за 
винаги. 

О, приятелю. Ще Му служиш ли за винаги? 
 
 

ГЛАВА 6 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНТИХРИСТА 
Антихристът. Били сме предупредени за появата му и сме го чакали. Кой ще 

бъде той? Религиозен фанатик като Айятолах Хомейни? Или политически тиранин като 
Иди Амин? Култов лидер като Сън Мюнг Мун? Може би атеист като Меделин Мурей 
О'Хейра? 

Антихристът. Дали е човешко същество или демон? Правителство? Може би 
дори църква? 

Интересно и плашещо. Така се чувстваме по отношение на тайните на 
Антихриста. И сме малко притеснени. Книжарници, дори аптеки, ни предлагат 
религиозни трилъри. Всеки един от тях идва подправен с нови спекулации за звяра. 

Как можем да разберем, каква е истината? Нека по-добре да вземем фактите 
направо от извора, не бихте ли казали? Защо да не отворим нашите Библии на Откр. 13 
гл. – т.нар. "глава за звяра". Нека да прочетем гл. 13, ст. 1 и 2: 

"И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на 
роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена. И звярът, който видях, 
приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на 
лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт." 

Странен звяр, наистина, тази антихристка сила. С тяло от леопард, мечка и лъв. 
Може би вие сте изучавали тези зверове в старозаветната книга на пророк Даниил. От 
декодирането на Писанието разбрахме, че те представляват три царства – три древни 
царства, на практика Вавилон, Мидо-Персия и Гърция. Последвани, естествено, от 
Римската Империя. 
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И тъй, този богохулен звяр от Откр. 13 гл. обединява в себе си великите 
световни империи на старозаветната история. Какво беше общото в религиите на тези 
езически империи? Поклонението на слънцето. 

Преклонението пред слънцето може да бъде проследено назад във времето чак 
до Ной. Нимрод, неговият пра-правнук, "стана пръв силен на земята" (Бит. 10:8). 
Започвайки от неговата Вавилонска кула, Нимродовите постижения украсяват митовете 
и легендите на древната история. Но този талантлив лидер беше лош. Той бе бащата на 
фалшивото богослужение. 

Фалшивото богослужение също процъфтява чрез Ищар, наречена Небесната 
царица, богиня на любовта и плодородието. Ищар, съгласно легендата, родила сина си 
Тамуз без баща. Тук, в езическото поклонение на слънцето, векове преди Христос, 
намираме фалшификацията за раждане на девица. Представете си! Някои от мъжките 
богове на плодородието станали слънчеви богове. Те всички умирали всяка зима и 
трябвало да възкръсват, за да възстановят плодородието на растенията, животните и 
хората. 

Поклонението на слънцето от древния Вавилон зарази целия свят. Древните 
хроники и формите на изкуството показват, как всяка нация се покланя на слънцето 
според обичаите на собствената си култура. Но защо са се покланяли на слънцето? Е, 
добре, слънцето дава светлина, топлина, растеж – всичко, което ни е необходимо за 
живота. Царувайки над природата, слънцето би било естествен обект на преклонение за 
онези, които отхвърлят своя Създател. 

Церемониите по почитане на слънчевия бог са били по-ужасни от най-смелото 
въображение. Бебета са били изгаряни като живи жертви. Млади жени са пропадали 
като проститутки при храмовете на слънцето. И всичко това за да задоволи безкрайния 
апетит на слънчевата диета, вместо да се приеме дарът на спасението, предложен от 
Създателя. 

Отново и отново Бог представя безумието на култа към слънцето. Помните ли, 
как Той изведе народа Си от Египет? Как Той надви мощта на слънцето с трите дни 
тъмнина? Всички, които се отвърнаха от слънчевия бог и сложиха кръв от агне на 
стълбовете на вратата, се спасиха от ангела на смъртта. И въпреки това Израил изнесе 
слънчевото идолопоклонство при Изхода. Златното теле, на което се покланяха, 
представяше Апис – един образ тясно свързан с култа към слънцето. 

През старозаветните времена поклонението на слънцето замести служенето на 
истинския Бог в Израил. Цар Соломон, същият, който построи Божия храм, оскверни 
Ерусалим с езичество. Преклонението пред слънцето разцъфтя. Осмата глава на 
Езекиил отбелязва шокиращата сцена на жени покланящи се на Тамуз в храма. И мъже 
служещи пред слънцето. 

Можете ли да си представите! Езическо богослужение в Божия храм! Но 
верните пророци са призовавали Израил да се отрече от слънцето и да се поклони на 
своя Създател. Те са наблягали на съботата като седми ден, седмичният паметник на 
Сътворението. Но евреите упорствали в езичеството. Най-накрая Господ допусна да 
бъдат отведени в робство във Вавилон – древният център на култа към слънцето. Най-
после Божият народ научи своя урок. 

Но тогава те отидоха в другата крайност. След завръщането им от Вавилон те 
започнаха да отбягват езическите си съседи, за да не се осквернят. По времето на 
Христос евреите до голяма степен се бяха изолирали от заобикалящите ги езичници. 

Между другото, след като Вавилон бе поразен от Персия, култът към слънцето 
избухна с нова сила. И след като Александър велики завоюва целия тогавашен свят, 
гърците представиха тяхната собствена идолопоклонска система. Включваща и 
поклонението пред слънцето. 
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И, разбира се, римляните също почитаха слънцето в своята империя. Те 
наименуваха дните на седмицата съобразно езическата си религия. Неделята е била 
посветена на слънцето. Понеделникът – на Луната. Вторник – на Марс. Сряда – на 
Меркурий. Четвъртъкът бил в чест на Юпитер. Петъкът – на Венера. Съботата? 
Познахте, на Сатурн. Така както слънцето ръководи планетите, неделята получавала 
повече почести от останалите дни на седмицата. 

Но истинските християни от I век благородно отказвали да вземат участие в 
каквато и да е форма на езическо богослужение. И в резултат на това били жестоко 
преследвани. Хиляди били хвърлени на лъвовете или живи изгорени. Но църквата 
стояла непоклатимо. Сатана, не успявайки да победи Божия народ със сила, опита нова 
тактика. Той реши да проникне в християнството чрез езичеството. Малко по малко той 
смесваше церемониите от култа към слънцето с библейската истина. 

Сега възниква въпросът: Защо църквата би била привлечена от езичеството? По 
една причина – християните искали да се дистанцират от всичко, което е изглеждало 
юдейско. Разбирате ли, евреите били в обтегнати отношения с императора. Те мразели 
римската власт. Постоянно възставали, за да си извоюват своя собствена национална 
власт. 

И Римската империя отвърнала на удара. През 49 г.сл.Хр. император Клавдий 
изселил евреите от Рим поради постоянните им метежи (виж Деян. 18:2). Нещата 
ставали все по-лоши. На евреите били наложени строги санкции. В отговор на това те 
отказали да се молят за Божиите благословения над императора. Рим счел това за 
измяна. 

Затова през 70 г.сл.Хр. римските армии атакували Ерусалим. 250 000 евреи 
умрели от гладна смърт, били изгорени, разпънати на кръст или убити по друг начин. 
Славният им храм лежал в развалини. В империята избухнала редица антиеврейски 
бунтове, предизвикали дори по-жестоки страдания за юдеите. 

Разбирате ли, тъй като християните споделяли същото наследство, както и 
юдеите, римляните били склонни да третират и двете групи по един и същи начин. Това 
е било несправедливо, естествено. Християните желаели да живеят в мир с императора 
отдавайки данък на Кесаря. Но те страдали така, сякаш били юдеи. Нищо чудно тогава, 
че християните се отрекли от всичко, което дори слабо напомняло за юдеите. Сега 
разбирате, защо са желаели нова идентичност, по-благоприятна за империята. 

И сега, когато Ерусалим вече бил разрушен, християните насочили поглед към 
столицата на империята, като към техен нов религиозен център. През 95 г.сл.Хр. 
Климент, архиепископ на Рим, станал твърде популярен. Неговите послания 
предизвиквали респект сред вярващите. Някои дори ги считали за боговдъхновени. 
Римското влияние в църквата нараснало още повече след второто разрушение на 
Ерусалим през 135 г. Император Адриан обявил за незаконно еврейското 
богослужение, в частност пазенето на съботата. Затова християните се видели 
принудени напълно да се разделят с еврейското си наследство. Макар вярващите 
напълно да се противопоставяли на идолопоклонството – дори до смърт – езическите 
символи и церемонии се промъкнали през задната врата. Езическите празници станали 
християнски свети дни. 

Кажете ми, чудили ли сте се някога, какво общо имат великденските яйца и 
зайчета с възкресението на Христос? Нищо общо, естествено. Те са били езически 
символи на плодородието. Но църквата ги е възприела, за да отпразнува с тях новия 
живот в Исус. В "Енциклопедия Британика" е записано, че "християнството... е 
възприело в своите празнувания на великия Християнски празник [Великденът] много 
от езическите церемонии и обичаи на Пролетния Празник." 
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Другите езически празници (освен Великден) също са проникнали в църквата. 
Векове наред езичниците са празнували раждането на техния бог на слънцето Тамуз на 
25 декември. Позната ли ви е тази дата? 

Сега не се счита за нещо погрешно да се разменят подаръци за Коледа – макар и 
това да не е истинската дата на раждането на Христос. Или да се крият великденски 
яйца и да се слагат зайчета в кошнички за децата. Но тук искам да ви задам един 
въпрос. След като нашите християнски празници са достигнали до нас опетнени от 
култа към слънцето, как бихме могли да знаем, че другите страни на нашето 
богослужение – дори жизненоважни истини – също не са били объркани? Помислете 
върху това. 

И тъй, християните, търсейки някакво освобождение от преследванията, 
приветствали ритуалите на култа към слънцето. Естествено, никой не е допускал, че 
служи на слънцето. Християните просто са считали, че празнуват раждането и 
възкресението на Христос. Или поне така са се обосновавали. 

Това не се е развивало тихомълком. Учените разпознават езическите корени в 
християнството. Самият кардинал Джон Хенри Нюман разкрива фактите в своята книга 
"Развитие на Християнската религия": "Храмовете, тамянът, светилниците, процесиите, 
благословенията по полята, свещеническите одежди, иконите... всички те имат 
езически произход" (стр. 359). 

Какво мислите по този въпрос? 
И, от друга страна, езичниците наистина са се почувствали твърде уютно сред 

християните. И защо не? Те са можели да празнуват своите езически празници в името 
на Исус. Но цената е била платена. Чистата вяра била дълбоко погребана в езическите 
традиции. Приспособяването заело мястото на промяната. Развлеченията твърде често 
заменяли обръщането. 

Към IV в.сл.Хр. християнството толкова заприличало на езичеството, че 
императорът сметнал за съвсем лесно да стане вярващ. През 312 г. Константин Велики 
провъзгласил, че приема християнската вяра. Гоненията спрели. Явните езически 
жертвоприношения били обявени извън закона. Християнското богослужение станало 
официално. Доволните църковни лидери обещали да подкрепят новия християнски 
режим. Ръка за ръка, църквата и държавата смесили вярата в Христос с ритуалите на 
слънчевия култ. На 7 март 321 г. Константин заповядал на империята си да почита 
"достопочитаемия ден на слънцето". Не на Божия Син, както сами разбирате, а на 
слънцето. Денят на езическия култ към слънцето. 

Пазенето на неделята за християните не било нищо ново. След гоненията на 
император Адриан през II век срещу евреите, църквата в Рим променила библейската 
събота на неделя. Затова с одобрението на Константин, в църквата нараснало и 
влиянието на деня на слънчевия култ. През 538 г. Орлеанският събор във Франция 
забранил всякаква работа в първия ден на седмицата. Вероятно законите са станали 
толкова строги, че е било възможно една жена да бъде подложена на седемдневно 
наказание за това, че си е измила косата в неделя. 

Неделята до голяма степен затъмнила съботата в западната част на Римската 
Империя, но на изток някои все още са провеждали богослуженията си в седмия ден. 
Мнозина са считали и двата дни за свети. Малки групички от пазители на съботата 
останали в районите познати сега като Египет, Тунис, Турция, Палестина и Сирия. А 
също и в Етиопия, Армения и Югославия. Дори в Ирландия. По-късно, в V век – 
фактите сочат това – Свети Патрик е почитал седмия ден като свят. 

Онези, които са освещавали библейската събота, са се сблъскали със 
смъртоносна опасност. Всеки, който е приемал Библията като единствено ръководство 
във вярата и Исус като единственият ни Застъпник пред Бога, бил считан за еретик. 
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Изгарянето на еретиците започнало в Орлеан, Франция, през 1022 г. Гоненията 
нараснали по време на знаменитите Кръстоносни походи. След тях дошла позорната 
Инквизиция – когато държавата подкрепяла ученията на църквата. Хиляди загинали 
просто поради вярата си в Христос. 

Това са били черни векове за църквата. Как е възможно християните да са били 
толкова нетолерантни към своите братя и сестри в Христос? Исус беше предсказал, че 
онези, които убиват Неговите последователи, ще мислят, че служат на Бога (виж Йоан 
16:2). Властите са вярвали, че убивайки еретиците, те спасяват други, които биха ги 
последвали във вечните мъки на пъкъла. Дори самите еретици е можело да се покаят от 
страх пред кладите. Или поне на това са се надявали религиозните лидери. 

Не ние трябва да обсъждаме мотивите на средновековните ни прадеди. Не би ли 
било по-добре да се помолим заедно със Спасителя: "Отче, прости им, защото те не 
знаят, какво правят"? Нито пък трябва да пренебрегваме доброто извършено от 
църквата. По целия свят манастирите са се грижели за сираци, вдовици и болни. И 
всички ние дължим благодарност на църквата през Средновековието за запазването на 
Писанието. 

За съжаление, Библиите били приковани за манастирските стени. 
Простолюдието е трябвало да черпи сведения за Библията от втора ръка – от 
духовенството. Познанието върху Библията станало свято. Несъмнено църквата вече 
била узряла за реформи. 

Тази ерозия на християнството би ли трябвало да ни учудва? Та нали и в 
старозаветните времена Божият народ постоянно е бил подложен на фалшиво 
богослужение! Новият завет предрича, че историята ще се повтори. Отстъплението в 
църквата ще надделее. Апостол Петър предупреждава: "И между вас ще има лъжливи 
учители, които ще въведат тайно гибелни ереси... и мнозина ще последват техните 
похотливи дела" (2 Петр. 2:1, 2). 

Много отдавна врагът на Бога научи своя урок. Отначало той се опита да 
унищожи църквата с гонения. Това не успя. Затова реши да прибегне да измама. Тихо, 
постепенно, той прокара в църквата примамливия култ към слънцето. Това вече успя. 

Според вас, коя би била най-голямата заблуда днес? Откритото гонение? Или 
тънкото проникване – фалшифициране на самото християнство отвътре? 

Днес някои атеистични страни водят открита борба с християнството. Милиони 
преследвани вярващи остават твърди и непоколебими, докато други подправят своята 
вяра. Но само малцина са подмамени. Лесно е да разпознаеш врага, когато той те 
заплашва да те хвърли в затвора заради вярата ти. 

Дали врагът не използва атеизма като димна завеса? Дали не се старае да 
отклони вниманието ни, докато ни подправя с някоя изтънчена промяна? Може ли да се 
случи така, че докато ние през цялото време сме наблюдавали хоризонта за появата на 
Антихриста, той да е израснал в задния ни двор? 

Може би ние трябва да преразгледаме представите си за АНТИХРИСТА. Нека 
да разгледаме произхода на думата "антихрист". "Анти" означава "против" или 
"вместо" – или открито да се противопоставя на Христос или изтънчено да Го 
затъмнява. Коя от тези два вида битки срещу Христос намираме при Антихриста? 

Във 2 Сол. 2:3 четем: "Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма 
да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на 
погибелта." 

"Никой да ни ви измами", казва апостолът. Значи, тук е включена и измамата. 
Няма две мнения по въпроса. Очевидно Антихристът се появява чрез "отстъплението", 
един постепенен процес в църквата – тялото от вярващите. А и Самият Исус не ни ли 
предупреди за отстъплението – за вълците в овчи кожи? 
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Антихристът. Посветени мъже от различни епохи са стигали до едно и също 
заключение. Мартин Лутер. Джон Нокс, шотландският реформатор. Крал Джеймс I, 
който е поръчал нашата Библия (един от най-популярните преводи на Библията на 
английски език е т.нар. "Версия на Крал Джеймс", написана в стар стил. Преводът й се 
доближава до Славейковият превод на Библията на български език – бел. прев.). Сър 
Исак Нютон, известният учен и изследовател на Библията. Дори пуританският 
проповедник Джон Котън познат като Патриархът на Нова Англия. Дали всички те са 
грешали? Или може би са знаели нещо, което ние сме пренебрегнали? Техните 
заключения вие няма да намерите в хилядите бумаги, които намираме днес по 
книжарниците и претендиращи, че обясняват появата на Антихриста. 

Затова нека се върнем на Откр. 13 гл. и да проверим заключенията на 
реформаторите. Сигурно си спомняте, че звярът имаше десет рога. Не се ли раздели 
Римската империя точно на тези отделни царства? Да. Народите на съвременна Европа 
произлизат от тях. 

Този звяр има десет рога, но само седем глави. Как е възможно това? Историята 
обяснява. Когато църквата е обхванала западната част на Римската империя, три 
племена – херули, вандали и остготи – отхвърлили общоприетите християнски учения 
и авторитет. Затова император Юстиниян повел война заради християнството. 
Последните бунтовници, остготите, паднали в 538 г. Десет царства. И три от тях падат. 
Просто съвпадение? Или поразително изпълнение на пророчеството? Кое от двете? 

Сега да разгледаме и другите атрибути на Антихриста. Да прочетем Откр. 13 гл., 
започвайки с 5 стих: "И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде 
му се още власт да действа четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече 
хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на 
небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи" (ст. 5-7). 

Всичко пасва. Но какво означават тези четиридесет и два месеца? Какъв период 
от време представляват? С по тридесет дена в лунарния месец, четиридесет и два 
месеца биха били 1260 дни. 

Това буквални или символични дни са? Помнете, тук ние оперираме със 
символи. Живеещите кратко време зверове символизира векове на управление. Т.е. този 
период означава нещо повече от 1260 буквални дни. 

Смущението ни изчезва, когато разберем, че в символичното пророчество един 
ден представлява една година. Езек. 4:6 е един от стиховете обясняващи принципа 
ден/година. Реформаторите предположили, че 1260-те дни представляват 1260-те 
години на средновековната държавно-църковна власт и историята потвърждава този 
факт. След победата над остготите през 538 г. църквата и държавата задържали властта 
в продължение на пророкувания период, 1260 години, приключващ в 1798 г. 

Дългите векове на мъчения най-после достигнали до своя край. Но сега искаме 
да знаем, какво ще последва за християнството? Ще разберем това в следващата ни 
глава "Опръсканият с кръв американски флаг". А сега ще направим малък преговор на 
казаното до тук. 

В тази глава научихме, че в ранните и средните векове е бил осъществен 
неудачният съюз между църква и държава. Тази коалиция, така ясно предсказана в 
Писанието, опустошила човешката свобода дадена от Бога. Но сега Откровението ни 
разкрива, че един образ, едно подобие, един подобен съюз ще се появи отново тук долу, 
в края на времето на световната история. Това ще бъде обединение на много 
християнски групи съединени с държавата отново изявяващи характера на Антихриста 
стараейки се да упражнят натиск върху съвестта и ума ви. 

Между другото, нека да благодарим на Бога, че е запазил Своя народ през 
вековете. Макар и предизвикани от отстъплението, много църковни отци са останали 
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верни християни. Като Августин, епископ в северна Африка четири века след Христос. 
Неговите писания са били благословение за Божия народ от идващи векове. 

Като младеж Августин се отделил от вярата на своето детство. Но скъпата му 
майка никога не загубила надежда. Коленичейки с отворена Библия тя се молела за 
Божиите обещания така, както само една майка може да направи това. Най-накрая, 
подтикнат от тези молитви на вярност, Августин почти се предал на Светия Дух. 
Почти, но не напълно. Той молел Бога: "Дай ми чистота – но не още сега". Молили ли 
сте се някога по този начин? 

Най-после той напълно се предал на Господ Исус Христос. Тогава написал онази 
забележителна молитва, толкова скъпа на християните по целия свят: "Направил Си ни 
за Себе Си и нашите сърца няма да намерят покой, докато не го намерят в Теб". 

О, приятелю, никога не забравяй! Бог те е направил за Себе Си. И твоето сърце 
няма никога да намери покой, докато не се предадеш на Исус. И ти можеш да направиш 
това точно сега. 
 
 

ГЛАВА 7 
ОПРЪСКАНИЯТ С КРЪВ АМЕРИКАНСКИ ФЛАГ 
Америка се ражда отново! Покаяли сме се от психарските 60 и светските 70 

години на нашия век. Като реформирани разточители оглавяващ дома, ние се 
обърнахме към Бога. 

Религия е дори революционното правителство. Лобистите се суетят около залите 
на Конгреса с Библии под мишница. Някой дори предрича: "Ако християните се 
обединят, ние можем да приемем всеки закон или всяка поправка. И точно това имаме 
намерение да направим!" 

Съживление чрез законничество. Какво се случва, когато на вярата се оказва 
натиск чрез закона? Ще ни доведе ли това до опръскан с кръв американски флаг? 

Знаете ли, че първите американски заселници, както протестанти, така и 
католици, са понесли религиозни гонения? И, вярвате или не, пророчеството сочи, че 
нетолерантността отново ще се появи в нашата хубава и справедлива страна. И то по-
скоро отколкото си мислите! 

Достигнахме до седма глава в нашето изучаване на пророчествата от 
Откровението. Тук ще обясним белега на звяра. Ще открием, как врагът на Бога ще 
замени религиозната ревност с неописуеми измами. И всеки, който откаже да бъде 
измамен от тайнствения му образ, ще бъде преследван. 

Ние, американците, високо ценим нашата свобода. Лесно е да се забрави, че 
свободата не е дошла естествено. Нашите първи заселници са избягали от тяхната 
родна Англия, за да се спасят от гоненията. Но те самите често са отказвали да отворят 
обятията си за други религиозни емигранти. 

Когато групата квакери на Уйлям Пен акостирали на брега на колонията 
Масачузетс, те почти станали плячка на инквизицията от ХVII век. Чуйте заповедта на 
Котън Матер, знаменитият пуритански духовник: 

– Сега на брега е спрял един кораб, наречен "Уелкъм", като на борда му има 100 
или повече еретици и злодеи, наречени квакери... Главният Двор е издал свещена 
заповед... да се причака гореспоменатият "Уелкъм"... и да се арестува гореспоменатият 
Пен и безбожният му екипаж, за да бъде прославен Господ и да не бъде подигран от 
езическото богослужение на тези хора... Ние не само ще направим голямо добро на 
Господа, наказвайки нечестивите, но ние ще направим голямо добро и на Неговия 
служител и народ. Ваш в Христовото състрадание, Котън Матер." 
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Можете ли да повярвате! Слава Богу, вече няма проповеднически преследвания 
на пирати. Квакерите на Пен благополучно акостирали и заедно с тихата си вяра, която 
ги окуражавала, основали един от най-големите ни щати, Пенсилвания. 

Пуританите не само тормозели другите, те угнетявали и собствените си 
граждани. Арестували един морски капитан и го оковали във вериги, защото бил хванат 
да целува жена си в неделя. Един беден човек паднал в езерото и пропуснал неделното 
богослужение, защото сушал костюма си. Те го бичували в името на Исус Христос. 
Джон Люис и Сара Чепмън, двама влюбени, били осъдени за това, че "в Господния ден 
седели заедно под едно ябълково дърво в овощната градина на Чепмън." 

Невероятно законничество! И това в земята на свободата? 
Пуританите с техните неделни закони фатално изпуснали значението на 

съботната почивка. Те натрапваха съботата на делата в първия ден на седмицата, 
вместо библейската събота на седмия ден. Разбирането на свободата на съботната 
почивка безопасно би извело пуританите от гоненията – от налагането на религията 
върху другите. 

През цялата християнска история пренебрегването на съботната почивка 
неизменно е довеждало до гонения. Фарисеите се наговориха да погубят Исус именно 
след диспута за съботата (виж Марко 3:1-6). Суровата религия на този ден ги доведе до 
там, че те разпънаха на кръст Господаря на съботата. 

Победена от законничество, Ранната християнска църква най-после отхвърли 
съботата. Неделята, езическият ден, зае мястото на седмия ден. А онези, които 
отказваха да почитат деня на слънцето, бяха преследвани. Аналите на историята са 
отворени за всички, които искат да ги прочетат. 

Сега нека отидем при Реформацията от ХVI век. Ревностни Божии мъже 
призоваваха църквата да се върне обратно при Библията и при спасението чрез вяра. Но 
много протестанти запазиха средновековните си традиции. Като пуританите, например, 
с техните неделни закони. Когато Роджър Уйлямс пристигнал в Масачузетс през 1631 
г., той протестирал против законодателния им легализъм. Уйлямс твърдял, че 
цивилните съдии нямат право да оказват натиск върху личната религия. 

Колонията го осъдила през 1635 г. Той се освободил от ареста и избягал в 
снежната гора намирайки убежище при индианците. По-късно той коментирал: "По-
скоро бих живял с християнски диваци, отколкото с диви християни." 

Роджър Уйлямс купил земя от индианците и основал нова колония, посветена на 
религиозната свобода. Той нарекъл новото селище Провидънс (Провидение), днес 
столица на щат Роуд Айлънд. Уйлямс поканил евреи, католици и квакери като 
пълноправни жители на селището. 

Никой не страдал за вярата си – или за отказа си да вярва. Тъжно е да се каже, но 
по-късно лидерите на Роуд Айлънд били изкушени от законничеството и 
нетолерантността. И естествено, през 1679 г. те приели Неделен закон, изискващ 
определени действия в неделя и забраняващ други. 

Някои от тези ранни Американски неделни закони били наистина строги. 
Законът във Вирджиния от 1610 г. предвиждал за "онези, които нарушат съботата или 
престанат да посещават църковните служби, сутрин и следобед, при първо нарушение 
да бъдат глобени с продуктите и дажбата им за цялата следваща седмица; при второ 
нарушение, да загубят цялата си дажба и публично да бъдат бичувани; и при трето 
нарушение – смърт." 

Смърт поради нарушаване на неделята! Спомнете си за този стар закон на 
Вирджиния, когато чуете да се казва, че Неделните закони са част от великото 
Американско наследство – и че трябва да се обърнем към "вярата на нашите деди." 
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Докато бил момче, Джеймс Медисън чул във Вирджиния един безстрашен 
баптистки проповедник да проповядва от прозореца на своята затворническа килия. В 
този ден Медисън посветил живота си на борбата за свобода на съвестта. Той неуморно 
се трудел заедно с Томас Джеферсън и останалите, за да осигури първата поправка в 
нашата Харта за правата на човека. Тя се чете просто и завладяващо: "Конгресът няма 
да приема никакви закони, зачитащи установяването на дадена религия или забраняващ 
свободното й изповядване." Разбирате ли, правителството трябва да пази религията, но 
не да я подпомага. 

Нашите деди са познавали твърде добре опасността да се опитва да се изцери 
неверието чрез употребата на сила. А същото прави и Бог. Исус ясно обясни: 
"Отдавайте кесаревите на Кесаря и Божиите – на Бога" (Матей 22:21). И тогава, и сега 
религиозните и гражданските закони трябва да са разделени или нетолерантността ще 
надигне отвратителната си глава. 

Вземете, например, така дискутирания въпрос за училищната молитва – един 
твърде жив, но деликатен проблем. Вярвам, че нашите деца навсякъде трябва да 
издигат сърцата си в молитва, включително и в училището. Особено в училището! Но 
кой ще учи нашите деца да се молят? Протестантски молитви ли желаем? Католически 
молитви? Еврейски молитви? Има ли значение? Неотдавна законодателната власт в 
Калифорния избра един будистки свещеник. Бихте ли желали в местното ви училище 
да звучат будистки молитви? 

Кой трябва да избере, какво да се молим? И кой трябва да напусне? Разбирате ли 
вече, в какво се състои проблемът? 

Някои казват, че възстановяването на молитвите в нашите училища ще разреши 
образователните ни проблеми. Аз определено вярвам в силата на молитвата, но може да 
се отиде твърде далеч. Напомням ви, че през всичките тези години всяка сесия на 
Конгреса се откриваше с молитва. Но определената от законодателната власт молитва 
балансира ли националния бюджет? Спести ли многото проблеми на Капитолийския 
хълм? 

Може би все пак този тип молитва не е лекарството против всички болести. И 
освен това, може ли заповяданата училищна молитва, колкото и невинна и похвална да 
изглежда, да доведе до узурпация на личната религия? Може би дори отново 
нетолерантност? Случвало се е и преди. 

Много отдавна Божието слово предсказа религиозната свобода, на която се 
радваме в Съединените щати. Но пророчеството ни предупреждава и че ще загубим 
тази свобода. Четем за това в Откр. 13:11: "И видях друг звяр, който възлизаше от 
земята; и имаше два рога, прилични на агнешки; а говореше като змей." 

Какво става тук? Спомнете си, че в символичното библейско пророчество звярът 
представлява сила – царство – нация. И тъй, след мрачните векове на гоненията се 
появиха други сили, пресни от земята. Спомнете си и че в първата ни глава ние 
идентифицирахме тази нова нация като Съединените щати. 

В Стария свят църквата и държавата бяха обединени. Но тук имаме нова форма 
на управление с два подобни на агнешки рога – едно мирно РАЗДЕЛЕНИЕ на двете 
сили на правителството и религията. 

Съгласно предсказанието, на пръв поглед подобната на агне нация ще сдържа 
любезните си маниери и ще постъпва като змей. Ще се върнем пак на пуританите от 
Стария свят. За съжаление, в Америка скоро ще се случат някои необикновени и 
обезкуражаващи събития. Нека да прочетем ст. 12-14: 

"Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и 
принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна 
рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения, дотам щото да направи и огън да пада 
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от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, 
които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята 
да направят образ на звяра, който бе ранен от сабята и оздравя." 

Чрез чудеса, фалшиви чудеса, нашата нация ще поведе света към създаване на 
образ на звяра от Стария свят. Какво би могло да означава това? Образът е копие на 
оригинала. Звярът от Стария свят беше обединението на църквата и държавата, 
религиозна система, съчетана с правителството и подкрепяна от закон. Този образ на 
звяра в Новия свят, бидейки копие на тази система, би трябвало също да е религиозна 
система, обединена с правителството и подкрепяна от национален закон. Как получи 
силата си първоначалният звяр? Знаейки това лесно бихме разбрали образа на звяра в 
наши дни. 

През 321 г. император Константин обяви неделята за национален богослужебен 
ден. Това е първият неделен закон отбелязан от историята. Вероятно християнството е 
станало официална държавна религия чрез заповедта на император Теодосий. И скоро 
всемогъщия средновековен съюз между църква и държава започнал гоненията на 
всички, които се противопоставяли на неговите учения. 

Питам ви, днес в Америка има ли подобно религиозно движение? Насочили ли 
сме се към брака между църквата и държавата? 

На американците им е омръзнало. Омръзнали са им всепозволеността и 
неморалността на 60-те години на нашия век. Дори вчерашните деца са се научили да 
се подчиняват на заповеди и закони. Американците са се уморили и от безбожния 
хуманизъм на 70-те. Искаме в общообразователните ни училища да звучат молитви. 

Повярвайте ми, аз искрено съм съгласен с тези важни морални проблеми. Но не 
отиваме ли твърде далеч? Мнозина вярват, че докато правителството не подкрепя една 
определена църква, всичко е наред. За тях разделението между църква и държава 
означава нито една деноминация да не е спонсорирана от държавата. Това звучи добре. 
И е било изпитано тук, в Америка. 

Колонията в Мериленд е основана в защита на преследваните католици, но там 
са били добре дошли християни от всички деноминации. Събранието на Мериленд през 
1649 г. провъзгласило Акта на Толерантността, според който всички, които 
изповядвали Исус, щели да бъдат добре дошли и толерирани там. 

Но дори т.нар. Акт на Толерантността, колкото и сърдечен да е бил, предизвикал 
религиозни гонения. Никаква свобода не била гарантирана за нехристияните. И всеки, 
който избирал да не вярва в някоя особена доктрина за Триединството, бил обявяван за 
виновен и наказван със смърт. 

Гоненията. Те се появяват естествено, когато вярата стане закон. 
Помните ли марша на Вашингтон? Вашингтон за Исус? Бях поканен от 

ръководителите на деветнадесет уважавани телевизионни програми – някои от тях мои 
лични приятели – да се присъединя към този марш. Но трябваше да откажа. Защо? Той 
беше толкова похвален и ние отчаяно се нуждаехме от него. Да призовем нацията да се 
моли! Какво лошо има в това? 

Много, много похвално, бих казал. Но забележете, това не беше марш на 
Питсбърг или марш на Лос Анджелис. Това беше марш на Вашингтон. Той трябваше да 
бъде проведен между сградите на нашите законодателни органи. На него трябваше да 
присъстват и някои от законодателите ни, за да придадат правова основа на марша. 

Не можех да повярвам, че Исус, в Чиято чест се провеждаше този марш, би се 
провел, ако Той би бил тук. Управлението в Неговите дни е било отчаяно корумпирано 
и се е нуждаело от реформи. Но Той не направи никакъв опит да коригира злото, което 
е било така явно. Помнете, Той не направи промени по този начин. Никога не поведе 
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протестен марш. Той не беше политически активист. По-скоро Той знаеше, че 
проблемът е скрит дълбоко в човешкото сърце. 

Исус заповяда ли ни: "Идете, принудете всички хора"? Или "Идете и ги 
научете"? Казва ли ни: "Стойте във Вашингтон, докато получите подкрепата на 
правителството"? Казва ли ни: "Ще получите сила и ще придобиете контрол над 
законодателната власт"? Дали Христос иска да зависим от Него или от правителството? 

Естествено, бих желал всеки да повярва в Бога и да заживее съобразно 
библейския морал. На тази цел е посветена и телевизионната програма "Писано е". 
Посветил съм целия си живот на тези убеждения. Ние би трябвало да бъдем убедени и 
да говорим откровено, когато виждаме големите ни градове виновни в същите грехове, 
които предизвикаха съда над Содом. Но Бог е Този, Който реши съдбата на Содом. 
Мисля, че не сме били упълномощени да играем ролята на Бога! 

Би било чудесно, бих казал, ако всеки живееше съобразно на Библията. Но на 
коя интерпретация на Библията? В това е въпросът. Можете да разберете, защо винаги 
съм се противопоставял на всеки опит личния морал да бъде установен със закон. Това 
никога не е успявало. Това не успя при пуританите, няма да успее и сега. 

Никога не забравяй това, приятелю. Религиозното законодателство е легализъм. 
Национално спасение чрез дела. Натрапвайки религията на слабата човешка натура 
може да произведе привидно праведен живот. Външното поведение може да бъде 
променено. Но не и сърцето. Нищо чудно тогава, че Исус казва: "Ако Ме любите, ще 
пазите Моите заповеди." Да говориш против злото, да – но да се натрапва, не. След 
като Бог никога не насилва вярата, защо ние трябва да правим това? 

Разбирате ли сега, защо Библията предлага друго решение за духовните 
проблеми на нашата земя – почивката в седмия ден, съботата? Седмица след седмица 
съботата кани нашия индивидуален израз на вярата – вярата в Бога като наш Създател и 
вярата в Бога като наш Изкупител. Ако хората винаги бяха пазили съботата, не би 
имало атеизъм. Нито безбожни общества. Сърдечната съботна почивка ни прави 
морални, без да ставаме законници. Другите заповеди ни карат да работим. Само 
съботата ни предлага почивка в Христос. Тя представлява основата на вярата за нашите 
задължения към Бога и ближния подчертани в останалите девет заповеди. 

Но мнозина, които не разбират съботната почивка, искат да внесат неделното 
законодателство в съвременното ни общество. Те настояват за приемането на 
неделните закони в името на социалното благоденствие. Изискването за един почивен 
ден е добро за обществото, казват те. Добро е за семейството. Добро е дори за запазване 
на енергията. Но не вярвайте на това! Въпреки добрите намерения, неделните закони 
винаги са довеждали до гонения. 

И Откровението казва, че историята ще се повтори. Сега оформя ли се образът 
на звяра? Ревностните християни искат да натрапят моралността на мнозинството. 
Какво ще се случи след това? Нека да се върнем обратно на Откр. 13 гл. Погледнете 
стихове 16 и 17. Тук четем за образа на звяра в Америка: 

"И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, 
да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или 
да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото 
име". 

Тук научаваме за интернационален бойкот в резултат на белега на звяра 
подсилен от образа на звяра. Преди да изясним, какво би могло да бъде белегът на 
звяра, спомняте ли си, какъв беше Божият печат, Неговият паметник на сътворението? 
Разбирането на Божия печат ни помага да идентифицираме противоположния знак. 

Предупреждавайки ни да избегнем този белег, Библията ни заповядва да служим 
на Този, Който направи небето и земята (виж Откр. 14:6, 7). Значи Божията творческа 
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мощ е ключът във финалния конфликт. Какъв паметник на сътворението ни е дал Той? 
Може ли да се случи така, че Бог ще използва съботната почивка като мярка за 
лоялността на всеки, който избере да Му служи? Аз просто задавам въпроси. 

Ако съботната почивка в Христос представлява Божия печат, можем ли да 
разберем, кой ще е белегът на звяра? Библията казва: "Ония, които се покланят на звяра 
и образа му, не ще имат покой ни денем, ни нощем" (Откр. 14:11). Никаква почивка – 
никаква съботна почивка! 

Знам, че въпросът за Божия почивен ден изглежда тривиален. Но наистина, 
спорът около съботата не е само между един или друг ден. Спомняте ли си, когато 
бившият съветски ръководител Хрушчов посети Америка? Когато той събу обувката си 
и я блъсна в платформата на говорителя? Да допуснем, че той е искал ние, 
американците, да изоставим нашия национален празник Четвърти Юли и да празнуваме 
Деня на независимостта на пети юли, например? Хрушчов би ли имал право да променя 
нашия празник? И да допуснем, че ние сме приели този нов ден. Какво би казало това 
за нашата лоялност към Америка? 

Битката около съботата, бих казал, не е само около един ден. Тя е битка за 
лидерството. Ще се покоряваме ли на нашия Бог – или ще се подчиним на друг бог? На 
кого ще се доверим? Къде е нашата лоялност? Всемирният тест наближава. 

Днес никой още не притежава белега на звяра. Позволете ми да повторя това 
изречение отново. Днес никой още не притежава белега на звяра. Бог няма да допусне 
никой да получи този белег, докато въпросите стоят открити. Но когато въпросите се 
изяснят и всички са имали благоприятната възможност да разберат и да видят 
критичната и фатална природа на проблема – тогава, ако ние съзнателно изберем да се 
подчиним на човешки заповеди вместо на Божии, ако се покорим на насилието и да 
поемем по-лекия път – ние ще бележим себе си чрез нашите дела като нелоялни спрямо 
Бога. 

Трудно е да се разбере, как вярващите в Библията биха могли да се обърнат към 
насилието и принудата. Но тогава ние трябва да си спомним за пуританите. 

Кой знае, какво би се случило с нашата свобода, ако се сблъскаме с национална 
криза? Историята разкрива, че хората решително биха заменили свободата си за лична 
безопасност. Възможно ли е болшинството да замени свободата си заради 
икономическата и военната безопасност при непредвидени обстоятелства? 

Безопасната зона между църквата и държавата е била стеснена. Нещата са 
стигнали твърде надалеч. Ние чуваме все по-продължителни разговори за правно-
определения морал. Един протестантски лидер декларира наскоро по вечерния 
информационния блок на CBS, че "идеята за разделението между църква и държава е 
била измислица на нечие езическо въображение". Представете си само! 

Все повече и повече, в съгласие с Откр. 13 гл., ние се сблъскваме с опитите да се 
наруши нашата свобода. И държавата когато и да е оказвала натиск върху целите на 
църквата, се е заплащало с личната свобода. Следвали са гонения. Спомняте ли си 
онези стари американски неделни закони? 

Сигурен съм в едно – когато свободата бъде изгубена в тази страна, това няма да 
бъде защото американците внезапно са станали жестоки и фанатизирани. По-скоро, аз 
съм убеден, че нашата свобода ще бъде отменена, законно отменена, променена от 
т.нар. християни, които не си дават сметка, какво правят. Те ще принесат в жертва 
свободата ни опитвайки се по този начин да разрешат националните ни проблеми в 
противовес на десетилетията религиозна търпимост. Като реакция на отпадащия морал, 
с вярата, че възвръщането на изгубените морални ценности е единствената ни надежда 
отново да получим Божието благоволение – те ще открият твърде късно, че всъщност 
са изковали окови за душата. 
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Препускайки към часа на кризата, ние не можем да пренебрегнем или да се 
изплъзнем от проблемите поставени на карта. И решението ни трябва да бъде лично. 
Сатана би желал да прокара своя път в него. Понякога дори нашите обични биха 
желали да се включат в него – обичаните ни, които не разбират. Но самият Бог няма да 
наруши правото ни на избор. Той застава на вратата на нашето сърце и чука. Той ни 
чака да приемем Неговата любов. Макар понякога това да ни коства живота. 

Мисля си за онази зимна нощ, когато римският легион бил разположен на стан 
край едно езеро в Армения. Съществуват няколко версии на случката. Но очевидно 
четиридесет войници отказали да се отрекат от своята вяра. И те били осъдени да умрат 
на замръзналото езеро. Събрани заедно в смразяващия студ, те започнали да пеят. 
Строгият езически командир, наблюдаващ от удобната си палатка, чул думите: 
"Четиридесет бойци, борещи се за Теб, Христе. Молят Те за победа и искат корона от 
Теб." 

Странно затрогнат, този безсърдечен генерал, така свикнал с проклинащите и 
обезумели молби за милост, напрегнато се вслушвал. Мъжете били от неговата 
собствена част, мъже, които били ядосали властите със своята вяра. Това са били 
неговите четиридесет герои, отлични войници. Трябва ли те да умрат? 

Той излязъл на студа, събрал съчки по брега и направил огромен огън, чиито 
пламъци се издигали високо в нощта. Може би това ще ги накара да се отрекат от 
своята вяра и да спасят живота си? Но не. До ушите му отново достигнал припевът, 
само че сега по-слаб: "Четиридесет бойци, борещи се за Теб, Христе." 

Тогава внезапно песента се променила: "Тридесет и девет бойци, борещи се за 
Теб, Христе..." 

И докато песента все още се носела над леда, единият от затворниците се 
изкачил по брега и зъзнещ, се строполил до огъня. Вече не звучала песента за 
четиридесетте. Единият от героите се отрекъл от своята вяра. 

На брега, ясно очертан от огъня, стоял командирът. Странни мисли вълнували 
сърцето му. Внезапно той хвърлил поглед на жалкия изменник пред него и съблякъл 
палтото си. Преди войниците му да могат да го спрат, той се втурнал надолу по брега, 
пресякъл леда и стигнал до замръзващите мъже с думите: "Докато съм жив, ще бъда с 
вас." 

След няколко мига над смълчания бряг, до скупчените и уплашени отново се 
понесла песента, със свежа нотка на триумф: "Четиридесет бойци, борещи се за Теб, 
Христе. Молят Те за победа и искат корона от Теб!" 

Бог ни помага да се пробудим – да видим жизненоважните истини заложени на 
карта – и да се предадем на благословения Господ и Спасител Исус Христос, твърдо 
решени да бъдем честни с Него. 
 
 

ГЛАВА 8 
ИЗДИГАНЕ ВЪВ ВЪЗДУХА ОТ АРМАГЕДОН 

 Хирошима, Япония. 6 август 1945 г. Утрото е ставало все по-светло, обещавайки 
един прекрасен ден. Тогава – изведнъж – в 8:16 ч. това се случи. И оттогава нашият 
свят никога не е бил същият. 

"Това беше последният ни шанс", предупреди генерал Дъглас Масартър, 
няколко седмици след като хвърлихме бомбата. "Ако не измислим някоя по-голяма и 
по-безпристрастна система [за разрешаване на националните ни проблеми], Армагедон 
ще потропа на вратите ни." 

Армагедон. Самата дума ни кара да изтръпнем. Ужасно! И почти ни е 
връхлетял! Но какво, в същност, е Армагедон? Знае ли някой? 
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Ако направите справка в популярните религиозни издания, вие ще откриете 
някои противоречиви предсказания за Армагедон. Ще прочетете, че руснаците ще 
настъпват от север, африканците ще се придвижат от юг, европейците и американците 
ще пъплят от запад – и 200 милиона китайци ще маршируват от изток. И всички те ще 
бъдат събрани на бойното поле в северен Израел. Възможно ли е такъв военен кошмар 
да ни причаква зад ъгъла? Нека да отворим Библията на Откр. 16 гл. Това е 
единственото място в Божието слово, където четем за Армагедон. Забележете стихове 
14 и 16: 

"Защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете 
на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на Всемогъщия Бог. И 
събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон". 

Значи, ето къде ще бъде Армагедон. Това е последният конфликт от земната 
история, наречен "войната във великия ден на Всемогъщия Бог". Несъмнено това е 
глобална война, тъй като са включени царете на цялата земя. И ще се борят повече от 
човешки сили. В тази битка ще се сблъскат духовните армии на Бог и Сатана (виж 
Откр. 17:14). 

Очевидно Армагедон означава нещо повече от Трета световна война. Той 
представлява едно тотално разкриване на картите между Бога и Неговите врагове – 
кулминационна точка на великата борба между доброто и злото. Целият свят ще бъде 
включен в Армагедон – и небето също! 

Къде ще се проведе тази битка? Е, добре, историята не ни докладва за нито едно 
място наречено Армагедон. Но Библията ни дава някои опорни точки. Нашият текст 
казва, че думата АРМАГЕДОН произлиза от еврейски. Нека да се обърнем към 
еврейския език, за да разберем значението на думата. Откриваме, че тя е комбинация от 
(Х)Ар, което означава хълм, планина и МАГЕДО, което мнозина свързват с Мегидо. 
Значи името Армагедон може да бъде разбрано като "планината на Мегидо". 

Планината на Мегидо – ето ключът, с който ни предстои да работим. В 
старозаветните времена Мегидо е била малка, но твърде важна крепост. Разположена е 
на север от Ерусалим, близо до полето Ездраелон. Веднъж в Писанието това поле вече е 
било наречено полето на Мегидо. На пръв поглед това би могло да изглежда логичното 
разположение за войната. Но някои проблеми ни карат да спрем за малко и да 
изследваме по-щателно. 

Първо, полето Мегидо е твърде малко, за да побере една глобална война. То е 
точно две трети от езерото Тахо в северна Калифорния. Можете ли да си представите 
армиите на целия свят, с милиони войници, разположени така на гъсто на полето? Как 
ли биха се побрали? А небесните армии? Не забравяйте, че Мегидо от Армагедон не е 
нито град, нито поле – то е планина. Ние трябва да намерим планината на Мегидо. Една 
планина с някаква духовна значителност за небесните армии. 

Посещението на древния град Мегидо ни помага да разберем Армагедон. 
Караме на изток от средиземноморското пристанище Хайфа и следваме склона на 
Кармил. След като преминем североизточния склон на Кармил, пред очите ни се 
разкриват развалините на древния град. Но важно място в пейзажа на Мегидо заема и 
планината Кармил. 

Може би планината Кармил разрешава нашата дилема? Тя ли е планината 
Мегидо, сцената на Армагедон? На Кармил случило ли се е нещо, което би ни 
помогнало да разберем Армагедон? Много отдавна планината Кармил стана сцена на 
драматичната развръзка между Бога и Неговите врагове. Пророк Илия призова нацията 
да се събере на планината. Той им отправи едно предизвикателство – да изберат Ваал, 
бога на слънцето или истинския небесен Бог: "Докога ще се колебаете между две 
мнения? Йехова, ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него" (3 Царе 18:21). 
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В този ден на Кармил Бог спечели велика победа. Народът изяви верността си 
към Него, а не към Ваал. С мощен глас те прогласиха: "Йехова, Той е Бог! Йехова, Той 
е Бог!" (ст. 39). Следвайки вота си на доверие в Бога и Неговото управление, те 
наказаха фалшивите пророци, които бяха заблудили Божия народ. 

Значи позоваването на планината Мегидо означава съд – оценяване на Бога и 
Неговото управление. И след това съд над онези, които са Го отхвърлили. Би ли 
трябвало да очакваме някакъв подобен тип съд, свързан с Армагедон? Какво казва 
Библията по този въпрос? Писанието ни разкрива, че Армагедон ще се случи по време 
на седемте последни язви в края на земната история. Нека да научим нещо повече за 
тези язви. Бог е бил толкова търпелив през всичките тези години, изпращайки слънчева 
светлина и дъжд както на добрите, така и на лошите. Сега изведнъж вместо дъжд, Той 
излива гнева Си. Защо? 

Нека да се спрем на Откр. 11 гл. В небето случил ли се е подобен съд? Каква 
присъда е била издадена? Да прочетем, започвайки със ст. 15: "И като затръби седмият 
ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана 
царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове. И 
двадесетте и четири старци, седящи пред Бога и на престолите си паднаха на лицата си 
и се поклониха Богу, казвайки: Благодарим ти, Господи Всемогъщи, Който Си и Който 
Си бил, загдето си взел голямата Си сила и царуваш. Народите се разгневиха, но дойде 
Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си 
пророците и на светиите и на ония, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да 
погубиш губителите на земята" (ст. 15-18). 

Забележителен сценарий! Какво става тук? Време е за съд, ни казва текстът. Съд 
горе в небето, докато тук, на земята, животът продължава. Точно както на Кармил, 
Божието управление трябва да бъде реабилитирано, преди Той да поеме властта Си да 
накаже нечестивите. Каква е целта на този съд? Бог се грижи за Своята репутация. Той 
знае, че лоялността зависи от доверието. Ето защо Той решава да докаже, че е достоен 
за доверие, допуска да бъде проверен. Същият тип на съд съществува и в днес в бизнес-
средите. Президентът на корпорацията, обвинен в нечестност, може да реши да отвори 
книгите, така че всеки служител да се увери в неговата честност и почтеност. Той 
държи да му имат доверие. 

Да предположим, че той не бил честен в своите постъпки. Той ще направи 
всичко възможно, за да предотврати подобна проверка. Но Бог няма какво да крие. Той 
ни кани да направим проверка на Неговото управление. Апостол Павел е разбирал този 
съд, когато е писал: "Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според 
както е писано: За да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато Се съдиш" (Римл. 
3:4). 

Значи, когато се съди, Бог ще удържи победа. Така, както надви в случая на 
планината Кармил. Бог убеждава Своето творение, че е достоен за тяхното служене. 
При Армагедон предизвикателството на Сатана бива осуетено. Царството на този свят 
става Божие, над всички спорове. Жителите на Универса застават до Него, когато Той 
награждава Соя народ и наказва бунта със седемте последни язви. 

Този съд обрисуван ли е в Откровението? Елате заедно с мен в 5-та глава. В 
Откровение 4 и 5 апостол Йоан описва онова, което мнозина считат, че е истинската 
сцена на съда в небесния храм. Ангелите – хиляди от тях – се събират, за да претеглят 
доказателството. Доказателството за Бога и Неговите последователи на земята. 
Свитъците, древните книги, се разтварят. 

Какво се случва в небесните дворове? Да прочетем Откр. 5:2, 3: 
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"И видях, че един силен ангел провъзгласяваше с висок глас: Кой е достоен да 
разгъне книгата и разпечата печатите й? И никой, нито на небето, нито на земята, не 
можеше да разгъне книгата, нито да я гледа". 

Кой е достоен? Това е решителен въпрос. Йоан наблюдава с интерес, за да види 
кой ще мине през съда. Но никой не е достоен. Никой на небето. Никой на земята не 
може да понесе подробното разглеждане на съда. Нито дори самият Йоан, ученикът на 
Исус. И никой под земята – никой в гроба – не е достоен. 

Йоан започва да "плаче горчиво". Това неудовлетворено любопитство ли е? Не, 
нещо повече от това. Той се тревожи за съда. Ако никой не би могъл да оцелее след 
подробното разглеждане на небесния двор, каква надежда му остава? Всички са 
недостойни. Всички, но не и Исус. Вижте ст. 5: 

"Но един от старците ми каза: Недей плака! Ето лъвът, който е от Юдовото 
племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата 
нейните седем печата". 

Каква утеха за нашите сърца – Господ Исус Христос е обявен за достоен! Той 
надделява в небесните дворове. И когато нашият Спасител спечели присъдата, ние 
също ще победим, защото нашият живот Му принадлежи. Ние побеждаваме в кръвта на 
Агнето. 

Спомняте ли си историята за египетските язви? Какво спаси Божия народ от 
смъртоносния ангел? Кръвта на праговете на вратите им. Бог обеща: "Като видя кръвта, 
ще ви отмина и когато поразя Египетската земя, няма да падне върху вас погубителна 
язва" (Изх. 12:13). 

Кръвта, приятелю – ето кое е ценното! Кръвта на Исус. Ние биваме спасени от 
язвите в кръвта на нашия Спасител. Когато всяка душа се определи за живот или смърт, 
земната жетва ще бъде узряла. Всички, които се доверяват на Исус, са запечатани за 
вечен живот. А онези, които отхвърлят Божието спасение, ще изгубят живота си. 

Може би сте чували за Хари Труман. Нямам пред вид бившия президент на 
САЩ. Хари Труман беше собственикът на къщичката на планината Сейнт Хелънс в 
щата Вашингтон. Онези, които живееха близо до вулканичната планина, бяха 
предупредени за неизбежното й изригване. Но някои от тях, включително и 84-
годишния Хари, пренебрегнаха всички опити да бъдат спасени от любимата им 
планина. 

Хари казваше на спасителите си: "Няма нищо, с което планината би ме 
изплашила." Разбирате ли, той чувстваше Сейнт Хелънс като свой приятел. Той се е 
смятал в безопасност, тъй като там бе живял 54 години. Той дори се хвалеше: "Никой 
не знае за тази планина повече от Хари и тя няма да се осмели да му се изсипе на 
главата". 

Но тя се осмели. Това се случи рано сутринта на 18 май 1980 г. Една експлозия, 
250 пъти по-мощна от онази, която раздра Хирошима, дойде като поразителна 
изненада. Днес горкият Хари и дузина други лежат погребани под вулканичната лава. 
Те играха на комар с планината, заложиха живота си – и загубиха. Те бяха 
предупредени, но отказаха да бъдат спасени. Защо винаги ни е толкова трудно да се 
вслушаме в предупрежденията? 

Точно преди унищожението на този свят Бог изпраща три ангела с специални 
спешни предупреждения за света. Намираме ги в Откр. 14 гл. Всеки ангел прогласява 
част от вестта, която е последното Божие съобщение към човешката раса. Разбира се, 
тези ангели са символични. Те не кръжат край главите ни с рупор. Намираме първото 
предупреждение в Откр. 14:6, 7: 

"И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното 
благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език 
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и люде. И каза 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". 

Тук е вечното благовестие, великата стара вест на спасение. Но сега с нова 
настойчивост. Защо? Защото "настана часът, когато Той ще съди". Съд, като на 
планината Кармил, много отдавна. 

След него идва вторият ангел, предупреждаващ против фалшивото 
богослужение. И най-накрая третия ангел, алармиращ против белега на звяра. И всяка 
душа се определя за живот или смърт. Верните на Бога получават Неговия печат. 
Непокорните – белега на звяра и язвите. След седемте последни язви Христос се връща, 
за да издигне във въздуха Своя народ от Армагедон. Ще се издигнем в небето  към 
нашия небесен дом. И какво завръщане у дома ще бъде това! 

Спомняте ли си деня, в който нашите пленници се завърнаха от Иран? Дългото 
изпитание свърши почти така внезапно, както и беше започнало. Страхът и гладът, 
завързаните очи и изолацията и побоите, ужасната самота, подправените бойни групи – 
всичко остана в миналото. 444-те мрачни, влачещи се, изглеждащи безкрайни дни 
внезапно се замениха с вълнението, радостта и съединението. Посрещане, за което 
можеше само да се мечтае. Но то се случи – случи се с 52 американци, които в най-
тъмните си часове бяха изкушени да си мислят, че са забравени. 

Ще отнеме още време, за да се класифицира всичко и да се убедиш, че е реално! 
Телефони! И мляко за пиене! Очите вече не са завързани! Можеш да се движиш 
навсякъде, без да искаш разрешение за това! Германски деца, пеещи им коледни песни, 
за да наваксат Коледите, които са пропуснали. Статуята на Свободата, осветена за 
първи път от 1976 г. насам! Да целунеш американската земя! Църковните камбани 
ехтят! Най-накрая да паднеш в прегръдките на обичаните си! Те ще запазят тези 
спомени за цял живот. 

И с всеки изминал ден картините в паметта се увеличават. Картините са 
оформяли от прозорците на автобусите, докато те преминавали през аплодиращите 
тълпи. Паметникът на Линкълн, украсен в разноцветни светлини. Президентът, молещ 
се със семплите думи: "Мили Боже, благодаря Ти! Благодаря Ти за това, което си 
направил!" 

Американците не се задоволиха да завързват панделки по старите дъбове. Те ги 
завързваха навсякъде. По дърветата. По колите. По самолетите. По вратите. по 
сградите. Те завързаха една огромна панделка и около цялата Национална географска 
сграда. И най-голямата жълта панделка беше завързана около Свръхкупола в Ню 
Орлийнз! 

Километри и километри панделки – край шосетата и над тях. Коридорите от 
приветстващите освободените пленници никога няма да бъдат забравени. 
Американците наблюдаваха от всякъде – от улиците и от дневните си стаи – и плачеха 
от радост. Пленниците бяха в безопасност! Те бяха свободни! Най-после у дома – и 
колко щастливи бяхме всички, че те се завърнаха! 

Какъв празник! Точно като онзи незабравим ден във Франция в края на Първата 
световна война. Когато 20 000-те войници се приближиха до Триумфалната арка, един 
огромен хор запя радостното предизвикателство: "С какво право сте дошли до арката 
на победата?" Можете ли да си представите вдъхновението и емоциите, когато 20 000 
гласа отвърнали: "Дойдохме с окървавеното знаме на Победата!" 

Скоро Господ Исус Христос ще премине през небесните порти заедно с 
изкупените от всички векове. Представям си ангелския хор, който ни приветства с 
предизвикателството: "С какво право влизате тук?" И ние ще се обединим в мощен хор: 
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"Ние идваме с окървавеното знаме на Голгота!" Какъв ден ще бъде това! Моля ви, не го 
изпускайте! 

След тържеството по завръщането ни у дома, ние ще прекараме с нашия Господ 
и Спасител цялата вечност. Чуйте описанието на нашия райски дом. То е взето от 
"Великата борба", една от любимите ми книги. 

"Там има вечно текущи реки, бистри като кристал, а по бреговете им люлеещи 
се дървета хвърлят сенките си по приготвените пътища за спасените Господни. Там 
пространните равнини се издигат в красиви хълмове и планините божии издигат своите 
величествени върхове. По тези мирни равнини, покрай ония живи реки Божият народ, 
дотогава скитник и странник, ще намери своята родина." 

"Великата борба е свършена. Грях и грешници не съществуват вече. Цялата 
вселена е чиста. Единодушие и радост владеят в цялото необятно творение. От Оня, 
Който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и щастие над всички области на 
неограниченото пространство. От най-нищожния атом до най-голямото световно тяло, 
всички живи и всички безжизнени неща в непомрачена красота и пълна радост 
заявяват: БОГ Е ЛЮБОВ!" (стр. 559, 561). 

О, приятелю, можеш ли да си представиш това? Всичко е ново! Така, както беше 
при сътворението. Няма ли да е чудесно, когато дойде Исус? И аз вярвам, че Той скоро 
ще дойде! Бог да ни помогне да се присъединим към апостола, когато Той отвръща: 
"Амин! Дойди, Господи Исусе!" 

Сега, когато завършваме тази серия от четива върху Откровението, моята 
молитва за вас се намира в най-последния стих от тази книга: "Благодатта на Господ 
Исус Христос да бъде със светиите. Амин!" (Откр. 22:21). 


